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Δπραξηζηίεο 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο & Ψεθηαθά πζηήκαηα», 

θαηεύζπλζε: Ηιεθηξνληθή Μάζεζε, ηνπ ηκήκαηνο Ψεθηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή πκεώλ Ρεηάιε, ηνλ νπνίν 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηε ζπκπαξάζηαζε  θαη ηελ 

πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ θαη λα αθηεξώζσ ηελ παξνύζα εξγαζία ζηελ 

νηθνγέλεηα κνπ θαη ζηνλ Παύιν, ησλ νπνίσλ ε εζηθή ππνζηήξημε θαη ε πίζηε ζηηο 

δπλαηόηεηεο κνπ ππήξμαλ αξσγνί ζε όινπο ηνπο αθαδεκατθνύο κνπ ζηόρνπο. 
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Πεξίιεςε 

Ζ Γηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθψλ ηφζν ζηε ζρνιηθή φζν θαη ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε δελ έρεη ηελ έληαζε θαη ηελ ζεκαζία πνπ ζα έπξεπε λα είρε αλαθνξηθά κε 

ηελ ζεκαζία ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε, νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, έξρνληαη 

ζε επαθή κε νηθνλνκηθνχο φξνπο ζε αξθεηά πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπο κε απνηέιεζκα, νη καζεηέο θαη αξγφηεξα θνηηεηέο λα δπζθνιεχνληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ 

ιφγσ ηεο κηθξήο θαη ζχληνκεο επαθήο ηνπο κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη. Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη έλα δηπιφ 

πξφβιεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ ειιηπή χπαξμε ηεο θαζαξά νηθνλνκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ θαη ζπζηεκάησλ 

ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ ησλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ. Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή 

εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηεο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ςεθηαθνχ 

εληζρπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηνπο καζεηέο ή/θαη 

ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ελλνηψλ πνπ ηνπο 

ρξεηάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε αθαδεκατθά ηκήκαηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ηνπο εθνδηάδεη κε θαηάιιειεο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο α) Μειέηεο Σερληθψλ Γηδαζθαιίαο 

Οηθνλνκηθψλ, β) Παξνπζίαζεο άιισλ παξφκνησλ Γηεζλψλ Πξνζπαζεηψλ, γ) ην 

ρεδηαζκφ, ηελ Σεθκεξίσζε θαη ηειηθά δ) ηελ Τινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

εληζρπηηθήο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: νηθνλνκηθά, νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, 

ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα, βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο, βαζηθά νηθνλνκηθά 

εξγαιεία, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, απηναμηνιφγεζε, LCDS, SCORM 
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Summary 

It is an undeniable fact that teaching of Economics in secondary and higher education 

requires further consideration as Economics is absolutely vital to various aspects of 

modern societies, but it is not always taught in proper ways and methods.  Especially 

in the Greek educational system, students come in contact with economic terms at an 

advanced stage of their education. Therefore, most of the pupils and university 

students have difficulty in meeting the standards of the study programmes of 

Departments of Economics due to the lack of considerable knowledge of economic 

issues. Taking all the above into consideration, we understand that a double problem 

arises because of the lack of proper education in Economics, and the short and brief 

presentation of economic terms and systems in secondary education in conjunction 

with the raised requirements of the study programmes of Departments of Economics. 

The objective of the present postgraduate thesis is the planning and implementation of 

a digital complementary educational programme which aims to help the pupils and/or 

university students to understand the basic economic concepts with which they will 

deal during their higher academic education, while at the same time it will help them 

acquire the necessary skills for an effective use of the economic tools. This target is 

achieved through a) the Study of the Methods of Teaching Economics, b) the 

Presentation of other similar International Attempts, c) the Planning, the 

Documentation, and finally d) the Implementation of the recommended 

complementary digital training programme. 

 

KEYWORDS: finances, economics, education, training, digital training programme, 

basic economic concepts, basic economic tools, complementary teaching, self-

evaluation, LCDS, SCORM 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

1.1 Ζ δηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθώλ ζηελ Διιάδα 

Ζ Γηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθψλ ηφζν ζηε ζρνιηθή φζν θαη ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε δελ έρεη ηελ έληαζε θαη ηελ ζεκαζία πνπ ζα έπξεπε λα είρε 

αλαθνξηθά κε ηελ ζεκαζία ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο (Briggs et 

al., 2012; Kasraie & Kasraie, 2010; The World Bank, 2014). Δηδηθφηεξα, ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε, νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο, έξρνληαη ζε επαθή κε νηθνλνκηθνχο φξνπο κφλν ζηελ πξψηε ηάμε 

ηεο ιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (1
ε
 Λπθείνπ – Μάζεκα Αξρέο Οηθνλνκίαο). Σέινο, νη 

καζεηέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Οηθνλνκηθέο ρνιέο κπνξνχλ 

λα έρνπλ κία θαιχηεξε επαθή κε νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ζπζηήκαηα  ζηελ 

ηειεπηαία ηάμε ηεο ιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (3
ε
 Λπθείνπ – Μάζεκα Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο) (Μπνπξιεηίδεο, 2010).  

Όπσο, παξαηεξνχκε παξαπάλσ ε Γηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθψλ ζηελ ειιεληθή 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη πνιχ κηθξφ ξφιν θαη ζεκαζία ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

κε κφλν δχν καζήκαηα, ηα νπνία είλαη επίζεο επηινγήο, κε απνηέιεζκα πνιινί 

καζεηέο ηειεηψλνληαο ηελ ζρνιηθή ηνπο εθπαίδεπζε λα κελ γλσξίδνπλ βαζηθνχο 

νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ζπζηήκαηα. Δπηπξνζζέησο, καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

επηιέμεη ηα ζρεηηθά καζήκαηα, δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ ιφγσ ηεο κηθξήο θαη 

ζχληνκεο επαθήο ηνπο κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. 

1.2 Οξηζκόο ηνπ Πξνβιήκαηνο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη έλα δηπιφ πξφβιεκα, ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηελ ειιηπή χπαξμε ηεο θαζαξά νηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ. Σα δχν ππνπξνβιήκαηα πνπ ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ηα εμήο: 
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1. Ζ αλάγθε ησλ καζεηψλ λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα γλσξίζνπλ 

νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ζπζηήκαηα αθφκα θαη εάλ δελ επηιέμνπλ 

αληίζηνηρα καζήκαηα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ιπθεηαθήο 

εθπαίδεπζεο. 

2. Ζ αλάγθε ησλ καζεηψλ πνπ ελψ επηιέγνπλ ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα, δελ 

θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεσλ 

(ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο) γηα λα είλαη ηθαλνί λα παξαθνινπζήζνπλ θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

1.3 Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα έρεη ηνπο παξαθάησ 

ζηφρνπο: 

 Μειέηε Σερληθώλ Γηδαζθαιίαο Οηθνλνκηθώλ: ηφρνο είλαη λα 

κειεηεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ επξέσο δηαδεδνκέλεο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. θνπφο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ηερληθήο ή/θαη ζπλδπαζκνχ ηερληθψλ γηα αμηνπνίεζε ηνπο 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελε Γηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθώλ: ηφρνο 

είλαη λα κειεηεζνχλ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Ζ κειέηε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζα δψζεη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξφηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Τπνζηεξηθηηθήο Γηδαζθαιίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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 Πξόηαζε Πξνγξάκκαηνο Τπνζηεξηθηηθήο Γηδαζθαιίαο ησλ 

Οηθνλνκηθώλ: Με βάζε ηελ κειέηε  ησλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ παξφκνησλ ηερλνινγηθψλ 

πξνγξακκάησλ ππνζηεξηδφκελεο δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν,  ζα πξνθχςεη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε ελφο Πξνγξάκκαηνο 

Τπνζηεξηθηηθήο Γηδαζθαιίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη 

ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα βαζηζκέλεο ζην κάζεκα ηεο 

3
εο

 Σάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ – Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο.  

 ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: 

Σέινο, ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο ζα είλαη ε πιήξε παξνπζίαζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

παξνπζηάδνληαο: α) ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, β) ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γ) ηελ ζπγγξαθή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δ) ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εξγαιείνπ ζχλζεζεο ηεο θάζε ειεθηξνληθήο εθπαηδεπηηθήο 

ελφηεηαο. 

 

ρήκα 1: Σν εμώθπιιν ηνπ καζήκαηνο 3
εο

 Σάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ – Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 
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1.4 Ζ δνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 
H ζπλέρεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά επηιεγκέλεο δηεζλείο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ. Έπεηηα, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ 

πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ θαη 

πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ αμηνπνηνχληαη απφ 

δηαθεθξηκέλα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο.  

 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ 

πέληε πξνηεηλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ ελνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε επηινγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ, ε πεξηγξαθή θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ, ε πεξηγξαθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, 

πεξηγξάθεηαη ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελνηήησλ. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ 

ζπγγξαθήο ςεθηαθψλ καζεκάησλ ηεο Microsoft Learning Content Development 

System (LCDS). Πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νθέιε ηνπ θαη 

παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο εηθφλεο απφ ην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο. 

 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή νζνλψλ, ηα ηειηθά παξαγφκελα 

ησλ ςεθηαθψλ εληζρπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 
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Κεθάιαην 2: Δπηζθόπεζε - Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελε 

Γηδαζθαιία ησλ Οηθνλνκηθώλ 

2.1 Σερληθέο Γηδαζθαιίαο Οηθνλνκηθώλ 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πιήζνο ηερληθψλ 

δηδαζθαιίαο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Dunne & Brooks, 2004; Leet & Houser, 

2003; Naumes, 2011; Porter et al., 2004; Hall & Joshua, 2005; Hall & Lawson, 

2008). θνπφο απηή ηεο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο 

θαη αμηφινγεο ηερληθέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. Γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο 

παξνπζηαδφκελεο ηερληθέο ζα παξνπζηάδνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: α) Πεξηγξαθή ηεο 

ηερληθήο, β) Οθέιε ηεο ηερληθήο, γ) Σξφπνο Αμηνπνίεζεο ηερληθήο, δ) 

Οηθνλνκηθνί Όξνη πνπ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε ηελ ηερληθή θαη ε) Παξνπζίαζε 

ελφο παξαδείγκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο ηερληθήο ζηε δηδαζθαιία. Γηα ηελ 

επθνιφηεξε παξνπζίαζε ηεο θάζε ηερληθήο ζα αμηνπνηεζνχλ πίλαθεο. 
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Πίλαθαο 1: Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Πεξηπηώζεηο (Teaching with Cases) 

Teaching with Cases – Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Πεξηπηώζεηο 

(Naumes, 2011) 

Πεπιγπαθή Τεχνικήρ Απηή ε ηερληθή δηδαζθαιίαο ελζσκαηψλεη δχν 

αιιειέλδεηα ζηνηρεία: ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ηελ ίδηα ηελ ηερληθή θαη κεηέπεηηα ηε ζπδήηεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη πάλσ ζηελ ηερληθή. Κχξην γλψξηζκα 

απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε εμέρνπζα αμία θαη ζεκαζία ηεο 

πινχζηαο αθήγεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπφκελνη 

είηε αηνκηθά είηε ζε νκάδεο νδεγνχληαη ζην λα πάξνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ζηα αιεζηλά πξνβιήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη θαηά ηεο δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο (Carlson & 

Velenchik, 2006). Σα ζελάξηα απηά απνηεινχληαη κφλν 

απφ πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

αιεζηλήο δσήο αιιά δελ αλαιχνληαη νχηε παξνπζηάδνληαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα απηά. Όιε ε εξγαζία αλάιπζεο ησλ 

ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη, ηεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο αλεχξεζεο ιχζεσλ 

είλαη κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

νπνίεο ζα ζπκκεηάζρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία δίλεηαη ζηελ πξνηξνπή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα αλαιχζνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηά ηνπο (Barnes et al., 1994; Boehrer, 1994; 

Christensen et al., 1991; Ellet, 2007; Carlson & 

Velenchik, 2006).   
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Teaching with Cases – Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Πεξηπηώζεηο 

(Naumes, 2011) 

Οθέλη Τεχνικήρ Σν κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο 

ηερληθήο είλαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ παξαθνινπζνχλ 

απιά ηελ πεξηγξαθή θαη ηα απνηειέζκαηα ελφο 

παξαδείγκαηνο, αιιά ελεξγνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζελαξίνπ κε 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπο. Οη 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην «ζελάξην» ηνπο ελεξγνπνηνχλ, 

ηνπο επηηξέπνπλ λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο γηα εμαγσγή, 

αλάιπζε θαη λα εθαξκφζνπλ ιεμηιφγην θαη κεζνδνινγίεο 

πνπ δηδάζθνληαη ζηα καζήκαηα (Christensen et al., 1991; 

Christensen et al., 1987; Carlson & Velenchik, 2006; 

Dunne et al., 2004). 

Απαιηήζειρ Τεχνικήρ Ζ πεξηγξαθφκελε ηερληθή πεξηιακβάλεη ηξία δηαθνξεηηθά 

δνκηθά ζηνηρεία: α) έλα αξρηθφ ζελάξην, β) 

εθπαηδεπφκελνπο πνπ λα έρνπλ βαζηθέο ιεμηινγηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο γλψζεηο λα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αζρνιεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπδήηεζε θαη γ) 

έλαλ εθπαηδεπηή πνπ γλσξίδεη ην ζελάξην, έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα πιάλν ζπδήηεζεο θαη είλαη έηνηκνο λα 

αληηκεησπίζεη εθβάζεηο ηνπ ζελαξίνπ πνπ ελδερνκέλσο 

δελ έρεη πξνβιέςεη (Ellet, 2007; Herreid,1997; Holsti, 

1994). 
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Teaching with Cases – Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Πεξηπηώζεηο 

(Naumes, 2011) 

Αξιοποίηζη 

Τεχνικήρ 

Ζ ηερληθή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ καζήκαηα Βαζηθψλ 

Αξρψλ Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο κέρξη θαη ζε πξνρσξεκέλα 

καζήκαηα επηπέδνπ ηειεηνθνίησλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

κάζεκα ζην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είλαη ην κάζεκα 

ησλ Αξρψλ ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο Θεσξίαο. Μπνξεί λα 

είλαη πνιχηηκν εξγαιείν ζε ζεκηλάξηα κε κηθξφ αξηζκφ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Έλα απφ απηά είλαη ην Micro Course 

ηνπ Harvard Kennedy Schools (Ellet, 2007;Mingst, 1994). 

 

Πίλαθαο 2: Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Πξνζνκνίσζεο (θαη κε Τπνινγηζηή) 

Σερληθή Γηδαζθαιίαο Πξνζνκνίσζεο (θαη κε Τπνινγηζηή) (Porter 

et al., 2004) 

Πεπιγπαθή 

Τεχνικήρ 

Απηή ε ηερληθή δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζηελ κειέηε 

κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο έηζη 

ψζηε λα έρνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

ξφισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε. Έλα 

παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο απηήο ηεο ηερληθήο ζα ήηαλ λα 

δνζνχλ ππνζεηηθνί ξφινη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Μεξηθνί 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πσιεηέο θαη κεξηθνί άιινη πειάηεο. 

Θα κπνξνχζε λα δηλφηαλ ν ζηφρνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε 

ην ξφιν ηνπ πσιεηή λα θάλνπλ φζν πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο 

κπνξνχλ, ελψ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηνλ ξφιν ηνπ 

πειάηε λα πεηχρνπλ πξνζθνξέο θαη λα θάλνπλ θάπνηα 

παδάξηα ζηηο ηηκέο (Porter et al., 2004; Shute & Glaser, 

1990). 
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Σερληθή Γηδαζθαιίαο Πξνζνκνίσζεο (θαη κε Τπνινγηζηή) (Porter 

et al., 2004) 

Οθέλη Τεχνικήρ Ζ αμηνπνίεζε απηήο ηεο ηερληθήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα πξνζεισζνχλ ζην αληηθείκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη λα απνθηήζνπλ «βαζχηεξε» θαηαλφεζε ησλ 

ζεκάησλ θαη ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζέκα πνπ 

δηδάζθνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα απηφ ζεκαίλεη φηη (Porter et 

al., 2004):  

 Θα κάζνπλ επηζηεκνληθέο ηερληθέο 

 Θα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο κνληεινπνίεζεο 

 Θα θαηαλνήζνπλ ηελ ζχλδεζε κεηαμχ κνληέινπ θαη 

κεηαβιεηψλ 

 Θα γλσξίζνπλ ηελ ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Θα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εμαγσγή πηζαλψλ 

ζπκπεξαζκάησλ 

 Θα κπνξνχλ λα θάλνπλ πξφβιεςε γηα ηελ έθβαζε 

ησλ γεγνλφησλ 

 Θα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα 

γλψζε ηνπο 

 Θα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ηνπο ζε λέα 

πξνβιήκαηα  

 Θα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο 
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Σερληθή Γηδαζθαιίαο Πξνζνκνίσζεο (θαη κε Τπνινγηζηή) (Porter 

et al., 2004) 

Απαιηήζειρ 

Τεχνικήρ 

Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

απαηηείηαη: 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ Δθπαηδεπηή: Ο εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη λα έρεη ζρεδηάζεη ηελ πξνζνκνίσζε ζηελ 

νπνία ζα βάιεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ. 

 Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ: Γηα ηελ 

επηηπρία ηεο παξαπάλσ ηερληθήο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε 

πξνζνκνίσζε. 

 Γηάινγνο κεηά ηελ πξνζνκνίσζε: Γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ ηερληθήο ζα πξέπεη λα 

δνζεί ρξφλνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο απφ ηελ πξνζνκνίσζε 



Ανάπηυξη Εκπαιδευηικού Υλικού για ηη Διδαζκαλία Οικονομικών ζηο Σχολείο 

 

11 

 

Σερληθή Γηδαζθαιίαο Πξνζνκνίσζεο (θαη κε Τπνινγηζηή) (Porter 

et al., 2004) 

Αξιοποίηζη 

Τεχνικήρ – 

Παπάδειγμα TAX 

GAME 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο παξνπζηάδεηαη 

κία πξνζπάζεηα πξνζνκνίσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα απηή νλνκάδεηαη The TAX Game 

Simulation, (Tax Game, 2014), ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ηνλ Mark Maier ζην Glendale Community College (CA). 

 

 

ρήκα 2: Πξνζνκνίσζε κέζσ Η/Τ The Tax Game Simulation 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε ν εθπαηδεπφκελνο 

αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ «λνκνζέηε» νξίδνληαο φιεο ηηο 

δπλαηέο παξακέηξνπο ελφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αιιάδνληαο απηέο ηηο ηηκέο ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα δεη 

άκεζα ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο αιιά θαη 

ζηελ θνηλσλία. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαιχηεξα γηα ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

βαζηζκέλε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε, νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ: 
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Σερληθή Γηδαζθαιίαο Πξνζνκνίσζεο (θαη κε Τπνινγηζηή) (Porter 

et al., 2004) 

Αξιοποίηζη 

Τεχνικήρ – 

Παπάδειγμα TAX 

GAME 

 Να εμεγήζνπλ ηελ ζρέζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή εηζνδήκαηνο 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηαλνκήο 

ησλ δηάθνξσλ θφξσλ 

 Να ππνζηεξίμνπλ ηελ επηινγή ησλ θφξσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ 

 

Σέηνηα παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη ζε 

καζήκαηα κηθξννηθνλνκίαο θαη καζήκαηα πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Katz & Ochs, 1993;Porter et al., 

2004;Shute et al., 1989;Shute & Glaser, 1990). 
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Πίλαθαο 3: Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Αμηνπνίεζε Πνιπκέζσλ 

Teaching with Cases – Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Αμηνπνίεζε 

Πνιπκέζσλ (Hall & Lawson, 2008) 

Πεπιγπαθή 

Τεχνικήρ 

Αμηνπνηψληαο ηελ παξνχζα ηερληθή ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπ κε εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ελεξγήο κάζεζεο (active learning). Γηα παξάδεηγκα,  

αμηνπνίεζε πνιπκέζσλ φπσο είλαη έλα βίληεν ή ππεξκέζα φπσο 

έλαο δηαδηθηπαθφο ηφπνο, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κία 

ζπδήηεζε ή ζε κηα νιφθιεξε κειέηε πεξίπησζεο κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (Becker, 2003;Becker, 2004;Becker et al., 2006). 

Σα πνιπκέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πνιιψλ 

ηχπσλ κεξηθά απφ απηά είλαη: ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, βίληεν, 

podcasts θαη άιια. Γηαθνξεηηθά, αμηνπνηψληαο κηα άιιε πξαθηηθή 

ν εθπαηδεπηήο ζα κπνξνχζε λα βάιεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηα δηθά ηνπο πνιπκέζα (Hall 

& Lawson, 2008). 

Οθέλη 

Τεχνικήρ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκέζσλ γηα ην ζρεδηαζκφ πεξηζζφηεξν 

«δειεαζηηθψλ» εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηεο γλψζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο 

(Becker et al., 2006; Leet & Houser, 2003). 

Απαιηήζειρ 

Τεχνικήρ 

Γηα λα αμηνπνηεζεί επηηπρψο απηή ε ηερληθή ηα πνιπκέζα ζα 

πξέπεη λα επηιεγνχλ θαηάιιεια πνιπκέζα ηα νπνία ζα εληζρχνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπξνζζέησο, κηα άιιε εθδνρή κπνξεί 

λα απνηειέζεη ε παξνρή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ζηνπο 

θνηηεηέο/ηξηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο 

πνιπκέζα (γηα παξάδεηγκα αμηνπνηψληαο ηεο αξρέο ηνπ Digital 

Storytelling) (Leet & Houser, 2003).  
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Teaching with Cases – Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε Αμηνπνίεζε 

Πνιπκέζσλ (Hall & Lawson, 2008) 

Αξιοποίηζη 

Τεχνικήρ – 

Digital 

Storytelling 

in 

Economics 

Ζ αμηνπνίεζε media κε ηελ ηερληθή Digital Storytelling έρεη 

αλαγλσξηζηεί ήδε θαη έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί νιφθιεξνη 

δηθηπαθνί ηφπνη φπσο γηα παξάδεηγκα ην http://econstories.tv/. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο δηθηπαθφο ηφπνο παξνπζηάδεη βίληεν πνπ είλαη είηε 

κίλη ληνθηκαληέξ είηε κνπζηθά βίληεν πνπ πεξηιακβάλνπλ 

νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ 

ζπδεηήζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα. (Econstories Website, 2014) 

 

 

ρήκα 3: Digital Storytelling - Econstories 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://econstories.tv/
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Πίλαθαο 4: Σερληθή Γηδαζθαιίαο κε JITT 

Just-in-Time Teaching (JITT) – «Έγθαηξε» Γηδαζθαιία (Simkins 

& Maier, 2010) 

Πεπιγπαθή Τεχνικήρ Ζ Έγθαηξε Γηδαζθαιία ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

απφ ηνπο καζεηέο  κε κηθξέο θαη γξήγνξεο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθηπαθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

απαληεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Οη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο εξσηήζεηο JITT αμηνινγνχληαη απφ 

ηνλ εθπαηδεπηή κεξηθέο ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ «θελψλ» πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή λα 

επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

λα θαιχςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ (Simkins & Maier, 2010). 

Οθέλη Τεχνικήρ Σν βαζηθφ φθεινο απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη επηηξέπεη 

ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο 

(Patterson, 2005;Rhem, 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Πξνεηνηκάδεη θαιχηεξα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

 Δληζρχεη ην θίλεηξν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

κάζεζε 

 Πξνάγεη ηελ δηακνξθσηηθή θαη ζπλερή 

αμηνιφγεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ 

 Σξνθνδνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (δειαδή ηα θελά ηνπο  θαη ηηο 

κέρξη ηψξα ηθαλφηεηέο ηνπο) 
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Just-in-Time Teaching (JITT) – «Έγθαηξε» Γηδαζθαιία (Simkins 

& Maier, 2010) 

Απαιηήζειρ 

Τεχνικήρ 

εκαληηθή απαίηεζε γηα ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο ηερληθήο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ζα απαληεζνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθέο 

κε θάπνην πιηθφ πνπ ζα δνζεί έηζη ψζηε κε βάζε απηφ λα 

απαληεζνχλ νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

απαληήζεσλ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή λα επηιέμεη ην 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα νξγαλψζεη ηηο 

θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ. Ζ 

δηαδηθαζία (workflow) πνπ αθνινπζείηαη ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα JITT είλαη α) ε επηινγή ηνπ 

πιηθνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηή, β) ε νξγάλσζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ζεη ησλ εξσηήζεσλ, γ) ε αλάξηεζε ησλ 

εξσηήζεσλ ζε έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ (LMS), δ) ε απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ε) ε αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ θαη 

ζη) ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θελψλ πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη (Novak & 

Middendorf, 2004). 
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Just-in-Time Teaching (JITT) – «Έγθαηξε» Γηδαζθαιία (Simkins 

& Maier, 2010) 

Αξιοποίηζη 

Τεχνικήρ - JITT 

Έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο απηήο ηεο ηερληθήο  

βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ Joan θαη Richard Sweeney 

(Sweeney & Sweeney, 1978) κε ηίηιν “Monetary Theory 

and Great Caption Hill Baby-Sitting Co-op Crisis”. ε 

απηφ ην παξάδεηγκα νη εθπαηδεπφκελνη δίλνπλ απαληήζεηο 

ζηα εξσηήκαηα πνπ έρεη ζέζεη αξρηθά ν εθπαηδεπηήο. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηελ 

επθαηξία λα αλαγλσξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηε βαζηθή νξνινγία ηνπ καζήκαηνο. Έπεηηα, 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα ππνζεηηθφ 

ζελάξην ζην νπνίν νη ζπγθάηνηθνη ζε έλα ζπίηη έρνπλ 

έγγξαθα ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε «δνπιεηά ηνπ ζπηηηνχ» 

ε νπνία ηνπο έρεη αλαηεζεί. Οη ζπγθάηνηθνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ ηα έγγξαθα θαη ζπλεπψο ηηο 

δνπιείεο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ αιιά απηνί αξλνχληαη. Οη 

εθπαηδεπφκελνη κε ηε ζεηξά ηνπο θαινχληαη λα 

ζπγθξίλνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε κε ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεκάησλ ζηελ νηθνλνκία. 

Απηή ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θαηάιιειε γηα 

εηζαγσγηθά καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ 

ρξήκαηνο. 
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2.2 Γηεζλή Πξνγξάκκαηα Γηαδηθηπαθήο Γηδαζθαιίαο ησλ 

Οηθνλνκηθώλ 

2.2.1 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα «Economics of Education for 

Policymakers» ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο 

H ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα "Economics of Education for Policymakers" 

είλαη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (The World Bank), ην νπνίν έρεη σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν λα 

βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θιάδνπ λα αμηνπνηήζνπλ κε ην 

βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά εξγαιεία φηαλ ρξεηάδεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ πνιχπινθεο επηινγέο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ (νηθνλνκηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ) (The World Bank, 2014).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα δχν κέξε απηήο ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο έηζη ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο 

ςεθηαθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνπλ. ηφρνο απηήο ηεο 

ζπκκεηνρήο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δεμηνηήησλ θαη ησλ ελλνηψλ πνπ γλσξίδνπλ ήδε ηφζν ζηηο 

αζθήζεηο, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξνζθέξνπλ νη αζχγρξνλεο νκάδεο ζπδήηεζεο ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ γλψζε κεηαμχ 

ηνπο. 

Ζ γιψζζα ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε Αγγιηθή. Σν 

πξψην κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη κηα ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε 

επέλδπζε, ην θφζηνο, ε απνδνηηθφηεηα θαη ην θεθάιαην πνπ επελδχεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ επφκελε ελφηεηα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν εμειηγκέλα ζέκαηα 

θαη έλλνηεο, φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δειαδή ε 

δήηεζε, ε πξνζθνξά, ε παξαγσγή θαη ε ηειηθή αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή φισλ 

ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα απνθηήζνπλ κέρξη ην ηέινο ζε κία ηειηθή εξγαζία.    
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Οινθιεξψλνληαο επηηπρψο ηελ θάζε ελφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη ζα έρνπλ επηηχρεη 

ηα παξαθάησ: 

Γηα ηελ Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλφηεηα Μέξνο 1: 

 Αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ ελλνηψλ φπσο είλαη ε 

ζεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, ην θφζηνο (αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ) θαη 

ηα νθέιε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

 Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο κνληεινπνίεζεο ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο ησλ αιιαγψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο.  

 Αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθέο ειιείςεηο, 

αιιά θαη ησλ πεγψλ πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα απφδνζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Γηα ηελ Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλφηεηα Μέξνο 2: 

 Καηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

λα αμηνινγήζνπλ εθπαηδεπηηθά έξγα φπσο γηα παξάδεηγκα  ε 

πξνεμφθιεζε, ε αλάιπζε θφζηνπο θαη ε αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο. 

 Αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε θαη ηελ 

πξνκήζεηα ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη θπβεξλεηηθέο 

πνιηηηθέο επεξεάδνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

 Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη αγνξέο κέζσ ηεο αλάιπζεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.  

 Καηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπληζησζψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξαγσγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζησζψλ παξαγσγήο, ηεο 

νξηαθήο παξαγσγήο, κέζεο παξαγσγήο θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο . 

 Παξνπζίαζε κηαο νηθνλνκηθήο ππφζεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή αλαπξνζαξκνγή. 
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Ζ βαζηθή δνκή ησλ ελνηήησλ ηεο ελόηεηαο “Economics of Education”: 

Ζ ελφηεηα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξαθνινπζήζνπλ κε ηε ζεηξά νη εθπαηδεπφκελνη. Κάζε ελφηεηα είλαη ρσξηζκέλε 

ζε πέληε (5) ππνελφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ δηάθνξεο κνξθέο πνιπκέζσλ θαη 

ππεξκέζσλ (βίληεν, εηθφλεο, αξρεία pdf, δηθηπαθνχο ηφπνπο θ.α.) γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, παξέρνληαο σζηφζν δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο,  

ζπδήηεζεο θαη εθαξκνγήο λέσλ ελλνηψλ. Δπηπξνζζέησο, νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

ζηε δηάζεζε ηνπο έλα πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο (forum) κέζα ζην νπνίν 

νη έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο 

ζπδεηνχληαη εθηελψο κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ Economics of Education for Policymakers ρσξίδεηαη ζηα 

παξαθάησ πέληε κέξε (modules) θαη ηα πέληε modules αμηνπνηνχλ παξνπζηάζεηο 

εληζρπκέλεο κε πνιπκέζα θαζψο θαη επηιεγκέλα άξζξα πξνο αλάγλσζε θαη 

ζπδήηεζε. Σα κέξε ηεο ελφηεηαο είλαη ηα εμήο: 

 Μέξνο 1: Ζ εθπαίδεπζε σο επέλδπζε 

 Μέξνο 2: Σν θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο 

 Μέξνο 3: Ζ απνδνηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

 Μέξνο 4: Δθπαίδεπζε θαη Ηζφηεηα 

 Μέξνο 5: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

Σα παξαπάλσ κέξε πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδπάδνπλ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν φπσο είλαη βίληεν, πξνζνκνηψζεηο κε 

πςειή αιιειεπίδξαζε, εξεπλεηηθέο αζθήζεηο θαη/ή κειέηεο πεξίπησζεο γηα λα 

επεθηείλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη 

ε ελφηεηα. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ Economics of Education for Policymakers ρσξίδεηαη ζηα 

παξαθάησ ηέζζεξα κέξε (modules) θαη ζηελ ηειηθή εξγαζία. Σα ηέζζεξα 

modules αμηνπνηνχλ παξνπζηάζεηο εληζρπκέλεο κε πνιπκέζα θαζψο θαη 

επηιεγκέλα άξζξα πξνο αλάγλσζε θαη ζπδήηεζε. Σα κέξε ηεο ελφηεηαο είλαη ηα 

εμήο: 
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 Μέξνο 1: Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Έξγσλ 

 Μέξνο 2: Εήηεζε ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Μέξνο 3: Πξνζθνξά θαη Ηζνξξνπία ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Μέξνο 4: Παξαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Σειηθή Δξγαζία (Δθαξκνγή Γλψζεο) 

Σα παξαπάλσ κέξε πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδπάδνπλ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν φπσο είλαη βίληεν, πξνζνκνηψζεηο κε 

πςειή αιιειεπίδξαζε, εξεπλεηηθέο αζθήζεηο θαη/ή κειέηεο πεξίπησζεο γηα λα 

επεθηείλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη 

ε ελφηεηα, φπσο θαη ζην πξψην κέξνο. 

Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζην αζχγρξνλν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο πνπ 

ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

κε ηελ ελίζρπζε απφ επαγγεικαηίεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

2.2.2 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα “Economics and Personal Finance” 

H ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα “Economics and Personal Finance”, είλαη 

ζρεδηαζκέλε, έηζη ψζηε λα θαιχςεη ηελ απαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Virginia, 

νη εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ δηδαρζεί έλα κάζεκα Πξνζσπηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Βαζηθψλ Οηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπο (Virginia Goverment, 

2014). 

 

Βαζηθφ ζηνηρείνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη φηη ζρεδηάζηεθε κε ηελ 

ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ γηα κάζεζε ζην ξπζκφ ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ θαη ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ. Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο είηε σο ςεθηαθφ κάζεκα γηα ηελ απφθηεζε ζηφρσλ κε ηελ 

κηθξφηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή, είηε σο ζπκπιήξσκα ηνπ βαζηθνχ 

καζήκαηνο πνπ κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζε κηα θπζηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

 

Σν βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αμηνπνηείηαη πεξηιακβάλεη θηλνχκελα ζρέδηα, 

γξαθηθά κε αιιειεπίδξαζε θαη εθαηνληάδεο αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα, επίζεο επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηθαλφηεηεο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο 

εηθνληθψλ εθπξνζψπσλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηινγέο κέζα 

ζε πεξηβάιινληα πνπ πξνζνκνηψλνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα νηθνλνκίαο.  

 

Βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο είλαη ηα εμήο: 

 

• Ζ ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα πεξηιακβάλεη 160 δηαθνξεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ πινχζην ςεθηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν.  

• Κάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 45 ιεπηά. 

• Οη εθπαηδεπφκελνη εληζρχνληαη έηζη ψζηε λα πξνρσξνχλ κε ην δηθφ ηνπο 

ξπζκφ. 

• Οη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη απφ ηα Πξφηππα πεξηγξαθήο ηθαλνηήησλ ηεο Virginia 

• Σα πεξηερφκελα ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ζπλδπάδνπλ, 

θαζνδήγεζε, γξαθηθά, βίληεν θαη αιιειεπίδξαζε. 

• Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο έρεη 

θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

• Σέινο, πεξηιακβάλνληαη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο γηα λα ειεγρζεί ε 

πνξεία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 



Ανάπηυξη Εκπαιδευηικού Υλικού για ηη Διδαζκαλία Οικονομικών ζηο Σχολείο 

 

23 

 

 

 ρήκα 4: Η ςεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα Economics & Personal Finance 

 

2.2.3 Δθπαηδεπηηθή Φεθηαθή Δλόηεηα “Principles of MicroEconomics ” 

(πξσηνβνπιία MIT Open Courseware). 

Μηα αθφκα άμηα αλαθνξάο πξνζπάζεηα είλαη ε ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα 

“Principles of MicroEconomics” πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξσηνβνπιία MIT 

Open Courseware. Απηή ε ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα έρεη σο ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο βαζηθήο νξνινγίαο 

θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο κηθξννηθνλνκίαο (ΜΗΣ, 2014).  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή ελφηεηα πξνζθέξεη ηελ αξρηθή επαθή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζεη ηα βαζηθά ζεκέιηα γηα ηα επφκελα νηθνλνκηθά καζήκαηα, ηα νπνία 

ζα παξαθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηα επφκελα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά ε ελφηεηα παξνπζηάδεη ηεο έλλνηεο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο θαη νδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αλάιπζε πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλσλ δεηεκάησλ κηθξννηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, 

ην παγθφζκην εκπφξην θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

είλαη νη εμήο: 

 

 Καηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Καηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ. 

 Αλάιπζε ηνπ κνλνπσιίνπ, νιηγνπσιίνπ θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

εκπνξίνπ. 

 Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ γηα ηελ 

ζέζπηζε εξσηεκάησλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 Αμηνπνίεζε Γηαγξακκάησλ Πξνζθνξάο θαη Εήηεζεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο αιιαγήο ηεο ηηκήο θαη ηεο πνζφηεηαο ζηελ πξνζθνξά θαη 

ηε δήηεζε. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ πιενλάζκαηνο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. 

 Καηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή θάησ απφ ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο. 

 Αμηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ. 

 

 

ρήκα 5: Ψεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα Principles of MicroEconomics  
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3 Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο 

 

3.1 Πξνηεηλόκελν Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα: «Βαζηθέο 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αξρηθά ζρεδηάζηεθε έλα 

ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πξνγξάκκαηα κε ηίηιν «Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο 

Θεσξίαο» κε βάζε ηελ κειέηε  ησλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηεο αλάιπζεο ησλ παξφκνησλ ηερλνινγηθψλ πξνγξακκάησλ ππνζηεξηδφκελεο 

δηδαζθαιίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα αθνξά ππνζηεξηθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαλνληθψλ δηαιέμεσλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

πνπ ζα αμηνπνηεζεί,  βαζίδεηαη ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

κάζεκα ηεο 3εο Σάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ – Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη βαζηθέο ςεθηαθέο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

 

 Δλφηεηα 1: Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο 

 Δλφηεηα 2: Ζ δήηεζε ησλ αγαζψλ 

 Δλφηεηα 3: Ζ παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο 

 Δλφηεηα 4: Ζ πξνζθνξά ησλ αγαζψλ 

 Δλφηεηα 5: Ο Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ 

 

Γηα ηελ θάζε ελφηεηα πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ πξψηε ζα αμηνπνηείηαη αξρηθά έλα 

κηθξφ εξσηεκαηνιφγην JITT κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Παξαθάησ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ν 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ελνηήησλ θαη ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

πινπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  
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3.2 Δθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο Δλνηήησλ 

 

3.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Σα δχν ππνπξνβιήκαηα πνπ ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ην πξνηεηλφκελν Φεθηαθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα «Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» είλαη: 

1. Ζ αλάγθε ησλ καζεηψλ λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα γλσξίζνπλ 

νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ζπζηήκαηα αθφκα θαη εάλ δελ επηιέμνπλ 

αληίζηνηρα καζήκαηα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ιπθεηαθήο 

εθπαίδεπζεο. 

2. Ζ αλάγθε ησλ καζεηψλ πνπ ελψ επηιέγνπλ ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα, δελ 

θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεσλ 

(ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο) γηα λα είλαη ηθαλνί λα παξαθνινπζήζνπλ θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ νη εθπαηδεπφκελνη ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε 

ζρεδηαζκέλε θαη πινπνηεκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά:    

 Γλσζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά: Οη εθπαηδεπφκελνη α) είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηα καζεκαηηθά, β) είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή, γ) είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη δ) γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

 

 Φπρνθνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά: Οη εθπαηδεπφκελνη ζέινπλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο κε ζθνπφ λα 

ζεκειηψζνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη επίζεο λα κπνξέζνπλ λα εληζρπζνχλ έηζη, 

ψζηε λα εμειίμνπλ απηή ηε γλψζε. 
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3.2.2 Γηδαθηηθό Μνληέιν ηεο Άκεζεο Γηδαζθαιίαο (Direct Instruction 

Model)  

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Φεθηαθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» 

αμηνπνηήζεθε ην Γηδαθηηθφ Μνληέιν ηεο Άκεζεο Γηδαζθαιίαο κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ απφ ελφηεηεο παθεηαξηζκέλεο κε βάζε ην 

πξφηππν SCORM (Joyce et al. 2009). 

 

χκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα πνπ νξίζακε, νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχλ θαηά ηελ 

θνίηεζή ηνπο.  Οη βαζηθνί ιφγνη επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη νη 

εμήο: 

 

 Ζ ακεζόηεηα ζηε δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ: Ζ ακεζφηεηα ηεο 

δηαηχπσζεο ησλ ζηφρσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, δηφηη 

ζα γλσξίδνπλ απφ ηελ αξρή ηνπο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηα πηζαλά θελά ηνπο (απφ 

άπνςε ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ) 

 Oη μεθάζαξα ζπζρεηηζκέλεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο 

δξαζηεξηόηεηεο: Ζ άκεζε ηαχηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, εληζρχεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζην λα 

επηιέμνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 

νπνίεο ζα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ έρνπλ. 

 Ζ ζπλερήο θαη πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ: Οη εθπαηδεπφκελνη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο ελφηεηαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα  ζπκκεηάζρνπλ ζε 

αζθήζεηο έηζη ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο.  
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 Ζ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηα επηηεύγκαηά ηνπο: Οη αζθήζεηο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη παξνπζηάδνπλ ελζσκαησκέλα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε ηα νπνία, νη εθπαηδεπφκελνη αλαηξνθνδνηνχληαη 

γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο.  

 

Δπηπξνζζέησο, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε: 

 

i. ηελ επίηεπμε θπξηαξρίαο ζην πεξηερόκελν: Οη εθπαηδεπφκελνη ζα 

απνθηήζνπλ θπξηαξρία ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

 

ii. ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ: Οη εθπαηδεπφκελνη ζα απνθηήζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ηα 

δηαγξάκκαηα πξνζθνξάο-δήηεζεο. 

 

iii. ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: Οη εθπαηδεπφκελνη ζα 

θηλεηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηα 

νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαζψο θαη λα αλαθαιχςνπλ 

κφλνη ηνπο λέεο πεγέο πιεξνθνξίαο. 

 

iv. ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα κάζεζε ζην ξπζκό θάζε 

εθπαηδεπνκέλνπ: Γεδνκέλνπ φηη ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  ζα αθνξά εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία ζε εθπαηδεπφκελνπο πνπ ήδε παξαθνινπζνχλ άιια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο, ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο ξπζκφ ζηε κάζεζε. 
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Παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη νη θάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ 

(Joyce et al. 2009). Γεδνκέλνπ φηη ην δηδαθηηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία 

εθπαηδεπηή, θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νη ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή ζα ελζσκαησζνχλ 

ζηελ ξνή ηεο θάζε ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγγξαθήο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ Microsoft Learning 

Content Development System (LCDS):  

 

 Φάζε Πξώηε - Πξνζαλαηνιηζκόο: ε απηή ηε θάζε δεκηνπξγείηαη ην 

πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο θάζε ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο θαη νη 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

 Φάζε Γεύηεξε - Παξνπζίαζε Νένπ Θέκαηνο: : ε απηή ηε θάζε 

δεκηνπξγείηαη παξνπζηάδεηαη ην λέν ζέκα, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη λέεο 

έλλνηεο, νη νπνίεο νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή/θαη δεμηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα 

ηνπο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ή/θαη ησλ δεμηνηήησλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ LCDS θαη ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ SCORM 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδείγκαηα γηα ηελ θάζε κία. 

 Φάζε Σξίηε - Γνκεκέλε πξαθηηθή / εμάζθεζε: ε απηή ηε θάζε κέζσ ηεο 

ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ SCORM νη εθπαηδεπφκελνη θαζνδεγνχληαη βήκα-βήκα 

ζηελ θάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηνλ ίδην ρξφλν, πξνζθέξεηαη 

ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε απφ ην κάζεκα εληζρχνληαο ηελ θάζε επηηπρία, 

δηνξζψλνληαο ηα ιάζε θαη επηζεκαίλνληαο θάζε θνξά πνηνο είλαη ν ζηφρνο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

 Φάζε Σέηαξηε - Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή / εμάζθεζε: ηε θάζε απηή νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ κφλνη ηνπο έρνληαο ππνζηήξημε απφ 

ην ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα επηζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ θαη ηα 

είδε ησλ ιαζψλ πνπ θάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξέρεη δηνξζσηηθή αλαηξνθνδφηεζε φηαλ 

απηφ είλαη απαξαίηεην. 
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 Φάζε Πέκπηε – Αλεμάξηεηε πξαθηηθή – εμάζθεζε:  ηε θάζε απηή νη 

εθπαηδεπφκελνη εμαζθνχληαη κφλνη ηνπο δεκηνπξγψληαο έλα παξαδνηέν, 

ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ππνζηήξημε. Ζ εξγαζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα 

αλαξηεζεί ζε θάπνην πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο γηα λα 

αληαιιάζζνπλ ηδέεο κε άιινπο εθπαηδεπφκελνπο. ηα πιαίζηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε παξνχζα θάζε δελ 

ζα ελζσκαησζεί ζηηο ελφηεηεο πνπ ην απαξηίδνπλ, θαζφηη πξνβιέπεηαη λα 

απνηειέζεη κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζρνιηθήο ή αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ήδε παξαθνινπζνχλ.  

 

3.2.3 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 1: Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο 

 
3.2.3.1 Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη 

 

Οη βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ: 

 

1. Να αλαθέξνπλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο.  

2. Να δηαθξίλνπλ ηα νηθνλνκηθά αγαζά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο.  

3. Να δηαηππψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο. 

4. Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

5. Να πξνζδηνξίδνπλ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο 

6. Να αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζε κηα νηθνλνκία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν.  

7. Να θάλνπλ ην δηάγξακκα κηαο Κακπχιεο Παξαγσγηθψλ Γπλαηνηήησλ 

(Κ.Π.∆).  

8. Να πεξηγξάθνπλ πψο θαη γηαηί κεηαηνπίδεηαη ε Κακπχιε Παξαγσγηθψλ 

Γπλαηνηήησλ (Κ.Π.∆.).  

9. Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο.  

10. Να ππνινγίδνπλ ην θφζηνο επθαηξίαο. 
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11. Να δηαθξίλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηα ηεξάζηηα νθέιε ηνπ θαηακεξηζκνχ 

ησλ έξγσλ.  

12. Να αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε επθνιία κε ηελ νπνία γίλνληαη νη 

αληαιιαγέο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ρξήκα  

13. Να δηαθξίλνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε  

νηθνλνκηθή δσή.  

14. Να δηαπηζηψζνπλ φηη έρνπκε πνιιέο αλάγθεο θαη πεξηνξηζκέλα κέζα.  

15. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα σο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα  ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ.  

 

3.2.3.2 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δλόηεηαο 1 ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο θάζεηο ηνπ «Γηδαθηηθνύ» Μνληέινπ Άκεζεο Γηδαζθαιίαο 

 

Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 1
ε
 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

 

1
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:           

Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο Δλφηεηαο 1: Βαζηθέο 

Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε 

δνκεκέλε κνξθή αμηνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο LCDS γηα πξνβνιή θεηκέλνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

ελεκεξσζνχλ φηη ζε απηή ηελ ελφηεηα ζα κάζνπλ 

γηα ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία. 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε Νένπ 

Θέκαηνο 

2
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:           

Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο  LCDS παξνπζηάδνληαη νη 

βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

αμηνπνηψληαο ην θείκελν απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην.  

3
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:            

Παξνπζίαζε Νένπ Θέκαηνο – Οη Βαζηθέο 

Οηθνλνκηθέο Έλλνηεο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αμηνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ κε 

ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 

ελλνηψλ κε ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ ζηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ  LCDS  γηα 

ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ κε πνιπκέζα (βίληεν, 

εηθφλεο, δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη  flash αξρεία). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε κε 

γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ ηπρψλ παξεξκεληψλ θαη 

δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηδαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Οη 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη           

α) νη αλάγθεο,  β) ηα πξντφληα ή νηθνλνκηθά 

αγαζά, γ) ε αγνξά, δ) νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο 

ηεο νηθνλνκίαο, ε) ην ρξήκα, ζη) ην νηθνλνκηθφ 

θχθισκα, δ) ε αβεβαηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή δσή. 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 3
ε
 Γνκεκέλε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

4
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:          

Λπκέλεο Αζθήζεηο 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο 

θαζνδεγείηαη βήκα πξνο βήκα ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ ζρεηηθέο κε ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο 

έλλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Γηα θάζε άζθεζε 

παξνπζηάδεηαη ε εθθψλεζή ηεο, ε κεζνδνινγία 

επίιπζήο ηεο θαη ηειηθά ε ιχζε ηεο ζε βήκαηα. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 

Φάζε 4
ε
 

Καζνδεγνύκελε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

5
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:         

Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβάλνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη 

«εξγαιεία» πνπ έκαζαλ, έηζη ψζηε λα απαληήζνπλ 

ζσζηά ζε αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο ζρεηηθέο κε 

ηα παξαπάλσ. ε πεξίπησζε είηε ζσζηήο είηε 

ιαλζαζκέλεο απάληεζεο νη εθπαηδεπφκελνη 

πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζήο 

ηνπο θαη γηα ηελ παξάγξαθν ζηελ νπνία ζα 

κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηε ζσζηή 

απάληεζε. Οη εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζήο είλαη 

δχν κνξθψλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνχ 

ιάζνπο. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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3.2.4 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 2: Ζ δήηεζε ησλ αγαζώλ 

 
3.2.4.1 Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη 

 

Οη βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ: 

 

1. Να αλαθέξνπλ θαη λα εμεγνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ αλαγθψλ.  

2. Να αλαθέξνπλ θαη λα εμεγνχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ εμέιημε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αλαγθψλ.  

3. Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ρξεζηκφηεηαο.  

4. Να πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. 

5. Να δηαηππψλνπλ ην λφκν ηεο δήηεζεο θαη λα αηηηνινγνχλ ηελ ηζρχ ηνπ.  

6. Να ππνινγίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ απφ πίλαθα αηνκηθψλ θακππιψλ ηελ 

αγνξαία θακπχιε δήηεζεο.  

7. Να δηαηππψλνπλ κε ζχκβνια ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο θαη ηε 

ζπλάξηεζε ηεο ηζνζθεινχο ππεξβνιήο.  

8. Να πξνζδηνξίδνπλ ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο απφ πίλαθα ηηκψλ θαη 

δεηνχκελσλ πνζνηήησλ.  

9. Να ζπληάζζνπλ πίλαθα ηηκψλ θαη δεηνχκελσλ πνζνηήησλ απφ δεδνκέλε 

γξακκηθή ζπλάξηεζε θαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ θακπχιε δήηεζεο.  

10. Να ζπληάζζνπλ πίλαθα ηηκψλ θαη δεηνχκελσλ πνζνηήησλ απφ δεδνκέλν  

ηχπν ηζνζθεινχο ππεξβνιήο θαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ αληίζηνηρε θακπχιε 

δήηεζεο. 

11. Να απαξηζκνχλ ηνπο άιινπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο, 

εθηφο απφ ηελ ηηκή.  

12. Να αλαιχνπλ θαη λα δείρλνπλ δηαγξακκαηηθά πψο ν θαζέλαο απφ ηνπο 

άιινπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο επηδξνχλ ζηε δήηεζε.  

13. Να νξίδνπλ ηα ππνθαηάζηαηα θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά.  

14. Να εμεγνχλ θαη λα δείρλνπλ κε δηάγξακκα ζε πνηα πεξίπησζε 

κεηαβάιιεηαη  ε δεηνχκελε πνζφηεηα θαη ζε πνηα ε δήηεζε. 

15. Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή.  
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16. Να ππνινγίδνπλ απφ πίλαθα ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο.  

17. Να ραξαθηεξίδνπλ ηε δήηεζε σο ειαζηηθή ή αλειαζηηθή. 

18. Να ραξαθηεξίδνπλ απφ δηάγξακκα ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο σο πξνο  

ηελ ηηκή ελφο αγαζνχ.  

19. Να αηηηνινγνχλ ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ελφο 

αγαζνχ ζηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην αγαζφ.  

20. Να εμεγνχλ κε βάζε ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηνπ 

θξάηνπο. 

21. Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο.  

22. Να ππνινγίδνπλ απφ πίλαθα δεδνκέλσλ ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα.  

23. Να δηαθξίλνπλ ηα θαλνληθά θαη ηα θαηψηεξα αγαζά ζε ζρέζε κε ηελ  

εηζνδεκαηηθή ηνπο ειαζηηθφηεηα.  

 

3.2.4.2 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δλόηεηαο 2 ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο θάζεηο ηνπ «Γηδαθηηθνύ» Μνληέινπ Άκεζεο Γηδαζθαιίαο 

Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 1
ε
 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

1
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα: Παξνπζίαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ζε 

κνξθή θεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο Δλφηεηαο 

2: Ζ δήηεζε ησλ αγαζψλ. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε 

δνκεκέλε κνξθή αμηνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο LCDS γηα πξνβνιή θεηκέλνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ φηη 

ζε απηή ηελ ελφηεηα ζα κάζνπλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα 

νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δήηεζε 

ησλ αγαζψλ. 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε 

Νένπ Θέκαηνο 

2
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:              

Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 

 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο  LCDS παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο 

δήηεζεο ησλ αγαζψλ, πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, αμηνπνηψληαο ην θείκελν απφ 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

 

3
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:             

Παξνπζίαζε Νένπ Θέκαηνο – Ζ Εήηεζε ησλ 

Αγαζώλ 

 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα αμηνπνηείηαη 

εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ κε ζθνπφ ηελ 

παξνπζίαζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο δήηεζεο ησλ 

αγαζψλ κε ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ ζηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ  LCDS  γηα 

ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ κε πνιπκέζα (βίληεν, εηθφλεο, 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη  flash αξρεία). Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε κε γλψκνλα ηελ 

θάιπςε ησλ ηπρψλ παξεξκελεηψλ θαη δπζθνιηψλ πνπ 

κπνξεί λα αληηκεηψπηδαλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο. Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία γηα 

ηελ δήηεζε ησλ αγαζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη: α) 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, β) ε έλλνηα ηνπ 

λφκνπ ηεο δήηεζεο θαη ην δηάγξακκα θακπχιεο 

δήηεζεο, γ) ε αγνξαία θακπχιε δήηεζεο, δ) ε 

ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο, ε) ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε 

Νένπ Θέκαηνο 

 

ζη) νη ππφινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

δήηεζεο, δ) νη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ 

θακπχιε δήηεζεο απφ ηε κεηαβνιή ζηε δεηνχκελε 

πνζφηεηα ή ηε κεηαβνιή ζηε δήηεζε ή θαη ζηηο δπν, ε) 

ε έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή,  

ζ) νη έλλνηεο ηεο ειαζηηθφηεηαο ζεκείνπ θαη 

ειαζηηθφηεηαο ηφμνπ, η) νη πεξηπηψζεηο ηεο ειαζηηθήο 

θαη αλειαζηηθήο δήηεζεο, ηα) νη εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

θακπχιεο δήηεζεο θαη ειαζηηθφηεηαο, ηβ) ε έλλνηα ηεο 

ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηγ) ε ζρέζε ηεο 

ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 

ησλ θαηαλαισηψλ, ηδ) ε ρξεζηκφηεηαο ηεο 

ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο θαη ηε) ε έλλνηα ηεο 

ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο σο πξνο ην εηζφδεκα ή ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο.  

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 

Φάζε 3
ε
 

Γνκεκέλε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

4
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:                   

Λπκέλεο Αζθήζεηο 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο 

θαζνδεγείηαη βήκα πξνο βήκα ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ ζρεηηθέο κε ηηο νηθνλνκηθέο έλλνηεο ηεο 

δήηεζεο ησλ αγαζψλ. Γηα θάζε άζθεζε παξνπζηάδεηαη 

ε εθθψλεζή ηεο, ε κεζνδνινγία επίιπζήο ηεο θαη 

ηειηθά ε ιχζε ηεο ζε βήκαηα. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 4
ε
 

Καζνδεγνύκελε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

5
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:                    

Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβάλνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

έλλνηεο θαη ηα «εξγαιεία» ηεο δήηεζεο ησλ αγαζψλ, 

έηζη ψζηε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζε αζθήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ. ε 

πεξίπησζε είηε ζσζηήο είηε ιαλζαζκέλεο απάληεζεο 

νη εθπαηδεπφκελνη πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ νξζφηεηα 

ηεο απάληεζήο ηνπο θαη γηα ηελ παξάγξαθν ζηελ 

νπνία ζα κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηε 

ζσζηή απάληεζε. Οη εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο 

είλαη δχν κνξθψλ, πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνχ 

ιάζνπο. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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3.2.5 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 3: Ζ παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο θαη 

ην θόζηνο 

 
3.2.5.1 Δξσηεκαηνιόγην JITT 

 

Αξρηθά νη εθπαηδεπφκελνη ζα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ αμηνπνηνχληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην JITT πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ παξαθάησ βαζηθψλ ελλνηψλ: 

 

 Σεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Σσλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

 Σσλ ηδηνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην JITT θαη ε πηζαλή 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεη. 

 

ρήκα 6: Δλδεηθηηθή νζόλε εξσηεκαηνινγίνπ JITT, Κεθάιαην 3 
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3.2.5.2 Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη 

 

Οη βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ: 

 

1. Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγήο θαη λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

2. Να νξίδνπλ ηε βξαρπρξφληα θαη ηε καθξνρξφληα πεξίνδν ζηα νηθνλνκηθά.  

3. Να δηαηππψλνπλ κε ζχκβνια ηε γεληθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο. 

4. Να νξίδνπλ ην ζπλνιηθφ, ην κέζν θαη ην νξηαθφ πξντφλ.  

5. Να ππνινγίδνπλ ην κέζν θαη ην νξηαθφ πξντφλ  

6. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο θακπχιεο ηνπ ζπλνιηθνχ, ηνπ κέζνπ 

θαη ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο, θαζεκηά ρσξηζηά θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ 

ηνπο. 

7. Να δηαηππψλνπλ ην λφκν ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο.  

8. Να αηηηνινγνχλ ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο.  

9. Να πεξηγξάθνπλ θαη λα δείρλνπλ δηαγξακκαηηθά ηηο ζπλέπεηεο ηεο  

κεηαβνιήο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή. 

10. Να νξίδνπλ θαη λα ππνινγίδνπλ ην ζηαζεξφ, ην κεηαβιεηφ θαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο.  

11. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο θακπχιεο ηνπ ζηαζεξνχ, ηνπ  

κεηαβιεηνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

12. Να νξίδνπλ θαη λα ππνινγίδνπλ ην κέζν ζηαζεξφ, ην κέζν κεηαβιεηφ, ην 

κέζν ζπλνιηθφ θαη ην νξηαθφ θφζηνο.  

13. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο θακπχιεο ηνπ κέζνπ ζηαζεξνχ, 

ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ, ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θαη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο. 

14. Να πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο  

θακπχιεο ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θαη ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  

15. Να νξίδνπλ ηηο νηθνλνκίεο θαη ηηο αληηνηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα 

αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ. 
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3.2.5.3 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Πίλαθαο 7: Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δλόηεηαο 3 ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο θάζεηο ηνπ «Γηδαθηηθνύ» Μνληέινπ Άκεζεο Γηδαζθαιίαο 

 

Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 1
ε
 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

 

1
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:          

Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο Δλφηεηαο 3: Ζ 

παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο. Ζ 

παξνπζίαζε γίλεηαη κε δνκεκέλε κνξθή 

αμηνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

LCDS γηα πξνβνιή θεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη εθπαηδεπφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ φηη ζε απηή 

ηελ ελφηεηα ζα κάζνπλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα 

νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγή κηαο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε Νένπ 

Θέκαηνο 

 

2
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:          

Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο  LCDS παξνπζηάδνληαη νη 

έλλνηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ θφζηνπο κηαο 

επηρείξεζεο, πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, αμηνπνηψληαο ην 

θείκελν απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

3
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:   

Παξνπζίαζε Νένπ Θέκαηνο – Ζ παξαγσγή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην θόζηνο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αμηνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ κε 

ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θφζηνπο, κε 

ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ  LCDS  γηα 

ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ κε πνιπκέζα (βίληεν, 

εηθφλεο, δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη  flash αξρεία). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε κε 

γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ ηπρψλ παξεξκελεηψλ 

θαη δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηδαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Οη 

βαζηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία γηα ηελ δήηεζε ησλ 

αγαζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη: α) ε 

παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο, β) ν ρξνληθφο  

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε Νένπ 

Θέκαηνο 

 

νξίδνληαο ηεο επηρείξεζεο, γ) ε ζπλάξηεζε 

παξαγσγήο, δ) ην ζπλνιηθφ πξντφλ, ε) ν λφκνο 

ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απφδνζεο, ζη) ε 

επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

παξαγσγή, δ) ην θφζηνο παξαγσγήο, ε) ην κέζν 

θφζηνο θαη ε θακπχιε ηνπ, ζ) ην νξηαθφ θφζηνο 

θαη ε θακπχιε ηνπ θαη η) ζρέζε θακπχιεο κέζνπ 

θαη νξηαθνχ θφζηνπο. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 

Φάζε 3
ε
 Γνκεκέλε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

4
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:           

Λπκέλεο Αζθήζεηο 

 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο 

θαζνδεγείηαη βήκα πξνο βήκα ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο ηεο. Γηα θάζε άζθεζε 

παξνπζηάδεηαη ε εθθψλεζή ηεο, ε κεζνδνινγία 

επίιπζήο ηεο θαη ηειηθά ε ιχζε ηεο ζε βήκαηα. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 4
ε
 

Καζνδεγνύκελε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

5
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα: Αζθήζεηο 

Απηναμηνιόγεζεο 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβάλνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηα «εξγαιεία» ηεο 

παξαγσγήο θαη θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο, έηζη 

ψζηε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζε αζθήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ. ε 

πεξίπησζε είηε ζσζηήο είηε ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο νη εθπαηδεπφκελνη πιεξνθνξνχληαη 

γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζήο ηνπο θαη γηα ηελ 

παξάγξαθν ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα 

δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηε ζσζηή απάληεζε. 

Οη εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζήο είλαη δχν 

κνξθψλ, πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνχ 

ιάζνπο. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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3.2.6  Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 4: Ζ πξνζθνξά ησλ αγαζώλ 

 
3.2.6.1 Δξσηεκαηνιόγην JITT 

 

Αξρηθά νη εθπαηδεπφκελνη ζα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ αμηνπνηνχληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην JITT πεξηιακβάλεη έμη (6) εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ παξαθάησ βαζηθψλ ελλνηψλ: 

 

 ηνπ λφκνπ ηεο δήηεζεο 

 ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο 

 ηεο βξαρπρξφληαο πεξηφδνπ 

 ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην JITT θαη ε πηζαλή 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεη. 

 

 

ρήκα 7: Δλδεηθηηθή νζόλε εξσηεκαηνινγίνπ JITT, Κεθάιαην 4 
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3.2.6.2 Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη 

 

Οη βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ: 

 

1. Να δηαηππψλνπλ ην λφκν ηεο πξνζθνξάο.  

2. Να ζρεδηάδνπλ ηελ θακπχιε πξνζθνξάο απφ ηνλ πίλαθα πξνζθνξάο.  

3. Να ππνινγίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ αγνξαία θακπχιε πξνζθνξάο απφ 

ηηο αηνκηθέο θακπχιεο πξνζθνξάο πνπ ηελ απνηεινχλ 

4. Να νξίδνπλ ηνπο ππφινηπνπο, εθηφο ηεο ηηκήο, πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο. 

5. Να δείρλνπλ δηαγξακκαηηθά πψο ν θαζέλαο απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο επηδξά ζηελ πξνζθνξά.  

6. Να δείρλνπλ ζε δηάγξακκα ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε κεηαβνιή 

ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο θαη ζηε κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

7. Να εμεγνχλ ηη είλαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο.  

8. Να ππνινγίδνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο.  

9. Να εμεγνχλ πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ παξάγνληα ρξφλνπ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο πξνζθνξάο. 
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3.2.6.3 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Πίλαθαο 8: Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δλόηεηαο 4 ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο θάζεηο ηνπ «Γηδαθηηθνύ» Μνληέινπ Άκεζεο Γηδαζθαιίαο 

 

Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 1
ε
 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

 

1
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:         

Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο 

 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο Δλφηεηαο 4: Πξνζθνξά 

ησλ αγαζψλ. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κε δνκεκέλε 

κνξθή αμηνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο LCDS γηα πξνβνιή θεηκέλνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

ελεκεξσζνχλ φηη ζε απηή ηελ ελφηεηα ζα κάζνπλ 

γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ησλ αγαζψλ. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε Νένπ 

Θέκαηνο 

 

2
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα: Αλάθιεζε 

πξνεγνύκελεο γλώζεο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο  LCDS παξνπζηάδνληαη νη 

έλλνηεο ηεο πξνζθνξάο ησλ αγαζψλ, πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

αμηνπνηψληαο ην θείκελν απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην.  

3
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:   

Παξνπζίαζε Νένπ Θέκαηνο – Ζ πξνζθνξά ησλ 

αγαζώλ 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αμηνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ κε 

ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

πξνζθνξάο ησλ αγαζψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ  LCDS  γηα 

ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ κε πνιπκέζα (βίληεν, 

εηθφλεο, δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη  flash αξρεία). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε κε 

γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ ηπρψλ παξεξκελεηψλ 

θαη δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηδαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Οη 

βαζηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία γηα ηελ δήηεζε ησλ 

αγαζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη: α) ε θακπχιε 

ηεο πξνζθνξάο, β) ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο, γ) ε 

αγνξαία θακπχιε ηεο πξνζθνξάο, δ) ε ζπλάξηεζε 

ηεο πξνζθνξάο, ε) νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο  

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε Νένπ 

Θέκαηνο 

 

ηεο πξνζθνξάο, ζη) ε κεηαβνιή ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο, δ) ε κεηαβνιή ηεο 

πξνζθνξάο,  ε) ε ειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο 

θαη ζ) ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ρξφλνπ ζηελ 

ειαζηηθή θαη αλειαζηηθή πξνζθνξά. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 

Φάζε 3
ε
 Γνκεκέλε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

4
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:          

Λπκέλεο Αζθήζεηο 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο 

θαζνδεγείηαη βήκα πξνο βήκα ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ ζρεηηθέο κε ηελ πξνζθνξά ησλ 

αγαζψλ. Γηα θάζε άζθεζε παξνπζηάδεηαη ε 

εθθψλεζή ηεο, ε κεζνδνινγία επίιπζήο ηεο θαη 

ηειηθά ε ιχζε ηεο ζε βήκαηα. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 4
ε
 

Καζνδεγνύκελε 

Πξαθηηθή - 

Δμάζθεζε 

 

5
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:        

Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβάλνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηα «εξγαιεία» ηεο 

παξαγσγήο θαη θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο, έηζη 

ψζηε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζε αζθήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ. ε 

πεξίπησζε είηε ζσζηήο είηε ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο νη εθπαηδεπφκελνη πιεξνθνξνχληαη 

γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζήο ηνπο θαη γηα ηελ 

παξάγξαθν ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηε ζσζηή απάληεζε. Οη 

εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο είλαη δχν κνξθψλ, 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνχ ιάζνπο. 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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3.2.7 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 5: Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ηηκώλ 

 
3.2.7.1 Δξσηεκαηνιόγην JITT 

 

Αξρηθά νη εθπαηδεπφκελνη ζα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ αμηνπνηνχληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην JITT πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ παξαθάησ βαζηθψλ ελλνηψλ: 

 

 Σνπ λφκνπ ηεο δήηεζεο 

 Σνπ λφκνπ ηεο πξνζθνξάο 

 Σσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο δήηεζεο 

 Σσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο πξνζθνξάο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην JITT θαη ε πηζαλή 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεη. 

 

 

ρήκα 8: Δλδεηθηηθή νζόλε εξσηεκαηνινγίνπ JITT, Κεθάιαην 5 
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3.2.7.2 Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη 

 

Οη βαζηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ: 

 

1. Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο.  

2. Να πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη λα εληνπίδνπλ ηελ ηηκή θαη  

ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εμάιεηςεο ησλ  

πιενλαζκάησλ θαη ησλ ειιεηκκάησλ.  

3. Να πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο απφ πίλαθα  

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο δηαγξακκαηηθά θαη αιγεβξηθά κε γξακκηθέο 

ζπλαξηήζεηο 

4. Να εμεγνχλ θαη λα δείρλνπλ κε θακπχιεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο πψο 

επεξεάδεηαη ε ηηκή θαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ελφο αγαζνχ, φηαλ 

κεηαβάιινληαη: α) ε δήηεζε, β) ε πξνζθνξά, γ) ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά 

ηαπηφρξνλα.  

5. Να νξίδνπλ ηηο αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο ηηκέο.  

6. Να αλαιχνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζηελ 

αγνξά ελφο πξντφληνο επηβάιινληαο άιινηε αλψηαηε θαη άιινηε 

θαηψηαηε  ηηκή πψιεζεο.  

7. Να δείρλνπλ κε δηάγξακκα θαη λα εμεγνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξαηηθήο  

παξέκβαζεο 
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3.2.7.3 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Πίλαθαο 9: Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δλόηεηαο 5 ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο θάζεηο ηνπ «Γηδαθηηθνύ» Μνληέινπ Άκεζεο Γηδαζθαιίαο 

 

Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 1
ε
 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

 

1
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:   

Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο Δλφηεηαο 5: Ο 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη 

κε δνκεκέλε κνξθή αμηνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο LCDS γηα πξνβνιή θεηκέλνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

ελεκεξσζνχλ φηη ζε απηή ηελ ελφηεηα ζα κάζνπλ 

γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ. 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 

Φάζε 2: 

Παξνπζίαζε Νένπ 

Θέκαηνο 

 

2
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:        

Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο  LCDS παξνπζηάδνληαη νη 

έλλνηεο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ, πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

αμηνπνηψληαο ην θείκελν απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην.  

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

 

3
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:       

Παξνπζίαζε Νένπ Θέκαηνο – Ο 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ Σηκώλ 

ε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αμηνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ κε 

ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ  LCDS  γηα 

ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ κε πνιπκέζα (βίληεν, 

εηθφλεο, δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη  flash αξρεία). 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε κε 

γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ ηπρψλ παξεξκελεηψλ 

θαη δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηδαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Οη 

βαζηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία γηα ηελ δήηεζε ησλ 

αγαζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη: α) ε έλλνηα θαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, β) ε ηηκή θαη πνζφηεηα 

ηζνξξνπίαο, γ) ν αιγεβξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ζεκείνπ ηζνξξνπίαο, δ) νη κεηαβνιέο ηεο ηηκήο θαη 

ηεο πνζφηεηαο ηζνξξνπίαο, ε) ε θξαηηθή 

παξέκβαζε ζηελ αγνξά. 
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Φάζεηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηβάιινλ 

Γηεμαγσγήο 

Φάζε 3
ε
 Γνκεκέλε 

Πξαθηηθή – 

Δμάζθεζε 

 

 

4
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:           

Λπκέλεο Αζθήζεηο 

 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο 

θαζνδεγείηαη βήκα πξνο βήκα ζηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ ζρεηηθέο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ. Γηα θάζε άζθεζε παξνπζηάδεηαη ε 

εθθψλεζή ηεο, ε κεζνδνινγία επίιπζήο ηεο θαη 

ηειηθά ε ιχζε ηεο ζε βήκαηα. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 

Φάζε 4
ε
 

Καζνδεγνύκελε 

Πξαθηηθή – 

Δμάζθεζε 

 

5
ε
 Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα:        

Αζθήζεηο Απηναμηνιόγεζεο 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβάλνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηα «εξγαιεία» ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ, έηζη ψζηε λα 

απαληήζνπλ ζσζηά ζε αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο 

ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ. ε πεξίπησζε είηε 

ζσζηήο είηε ιαλζαζκέλεο απάληεζεο νη 

εθπαηδεπφκελνη πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ 

νξζφηεηα ηεο απάληεζήο ηνπο θαη γηα ηελ 

παξάγξαθν ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηε ζσζηή απάληεζε. Οη 

εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο είλαη δχν κνξθψλ, 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηνχ ιάζνπο. 

 

χζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ 
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3.3 Σύπνη Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Μεζνδνινγία 

Τινπνίεζεο ηνπο 

 
Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζε 

ελφηεηαο αμηνπνηήζεθε ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο α) Γηαθάλεηεο Παξνπζίαζεο, β) Βίληεν ηχπνπ Flash, γ) Βίληεν απφ 

Youtube, δ) Flipping Books θαη ε) Κνπίδ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ θάζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. 

 Γηαθάλεηεο Παξνπζίαζεο: Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δηαθαλεηψλ παξνπζίαζεο αμηνπνηήζεθε ην εξγαιείν Microsoft 

PowerPoint. Έπεηηα, νη δηαθάλεηεο πξνζηέζεθαλ ζηηο ςεθηαθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ είηε κε ηε κνξθή 

εηθφλαο είηε κε ηε κνξθή αξρείνπ ppt. 

 

 Βίληεν Σύπνπ Flash: Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  βίληεν ηχπνπ flash πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο έλλνηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία. Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε κε ην 

εξγαιείν PowerPoint ε δηαθάλεηα (κε ην θαηάιιειν ςεθηαθφ πιηθφ) θαη 

ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο. Έπεηηα, αμηνπνηήζεθε ην ζχζηεκα iSpring 

(iSpring, 2014), ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ελφο αξρείνπ PowerPoint 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαηξνπή ηνπ ζε αξρείν 

βίληεν flash δηαηεξψληαο ηε κνξθή ηνπ θαη φιεο ηηο θηλήζεηο πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζε απηφ. 
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ρήκα 9: Δλδεηθηηθή νζόλε ζπζηήκαηνο iSpring 

 

 Βίληεν ηύπνπ Youtube: Σα βίληεν απφ ηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία 

YouTube κεηαηξάπεθαλ κε θαηάιιεια εξγαιεία ζε κνξθή ζπκβαηή κε ην 

ζχζηεκα ζπγγξαθήο ςεθηαθψλ καζεκάησλ LCDS, έηζη ψζηε λα είλαη 

έηνηκα γηα πξνβνιή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Flipping Books: Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Flipping Books αμηνπνηήζεθε ην 

ζχζηεκα Kvisoft FlipBook Maker (Kvisoft, 2014). H δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο flipping book ήηαλ ε εμήο: αξρηθά 

πινπνηήζεθε ην πεξηερφκελν ηνπ flipping book ζε κνξθή PowerPoint θαη 

έπεηηα αμηνπνηήζεθε ην εξγαιείν Kvisoft FlipBook Maker γηα ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ ζε flipping book. 
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ρήκα 10: Δλδεηθηηθή νζόλε ζπζηήκαηνο Kvisoft FlipBook Maker 

 

 Κνπίδ: Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Κνπίδ επαλαμηνιφγεζεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελνηήησλ, 

αμηνπνηήζεθαλ ηα ελζσκαησκέλα εξγαιεία ζπγγξαθήο Κνπίδ ηνπ 

εξγαιείνπ LCDS. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ, 

πινπνηήζεθαλ δχν κνξθέο Κνπίδ α) ζσζηνχ – ιάζνπο θαη β) πνιιαπιήο 

επηινγήο. Σα Κνπίδ επηηξέπνπλ  ηφζν ηελ θαηαγξαθή ησλ ζσζηψλ ή ιάζνο 

απαληήζεσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, φζν θαη ηελ παξνρή θαηάιιειεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν, αλάινγα κε ηελ απάληεζή ηνπ. 
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4 Κεθάιαην 4: Αμηνιόγεζε, πκπεξάζκαηα θαη 

Πξνηάζεηο γηα Βειηίσζε & Δπέθηαζε 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Με ηνλ φξν αμηνιφγεζε ελλννχκε ηε δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη λα πξνζδηνξίζεη 

φζν πην ζπζηεκαηηθά, έγθπξα, αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά ηελ θαηαιιειφηεηα, 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην απνηέιεζκα κηαο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία ( Κσλζηαληίλνπ, 2004:15).  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν, φζν θαη ζηε ρψξα µαο, 

αλαπηχζζνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα πξντφληα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζµηθνχ. Καζφηη 

ν αξηζµφο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ είλαη ζπλερψο απμαλφκελνο θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπο  πνηθίινπλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζηηθνχ έρεη 

εμειηρζεί ζε µία φρη θαη ηφζν απιή δηαδηθαζία (Ράπηεο & Ράπηε. 2002:210). 

 

 θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε εμέηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζµηθνχ ζε 

πεξηβάιινλ δηαινγηθψλ πνιπµέζσλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κάζεζεο µε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, σο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη εμαζθαιίδεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Bonekamp L. W. F., 

1991; Μπαθνγηάλλεο, . & Γξεγνξηάδνπ Μ., 2000).  

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα εμεηαζηεί ν δηδαθηηθφο θαη 

παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ζε έλα επξχ θάζκα καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη λα βξεζνχλ ηα άξηζηα ζηνηρεία ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ δηαηίζεληαη (Chinien & Hlynka, 1993;  

Μπαθνγηάλλεο, . & Γξεγνξηάδνπ Μ., 2000).  

 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη (Nielsen, 1997;  Μπαθνγηάλλεο, . & Γξεγνξηάδνπ Μ., 

2000) ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπ σο πξνο ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 



Ανάπηυξη Εκπαιδευηικού Υλικού για ηη Διδαζκαλία Οικονομικών ζηο Σχολείο 

 

60 

 

 ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο 

έρεη ζέζεη σο ζηφρνπο λα ηθαλνπνηήζεη 

 ηελ ηερληθή ηνπ αξηηφηεηα σο ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ 

 ην χθνο ηνπ δηαινγηθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο, πνπ δηαζέηεη, ζε 

ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο ζηφρνπ πνπ απεπζχλεηαη 

 ηε κεζνδνινγία έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνβιέπεη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο γλψζεο 

 ηελ απνδνρή πνπ έρεη σο καζεζηαθφ εξγαιείν απφ ηνπο θπζηθνχο θνξείο 

ηεο γλψζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο, ηνπο καζεηέο 

 ηε δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη, ψζηε κε επέιηθην ηξφπν λα απνθαιχπηεη ηα 

λεσηεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

 

ηελ αμηνιφγεζε ππεξµεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, απαληψληαη ζπρλά δχν 

ηχπνη αμηνιφγεζεο: 1) ε δηαµνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδηαζµνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο  

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη απνζθνπεί ζην λα δψζεη πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλφλ 

λα ζπληειέζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζµηθνχ, πξηλ ηελ 

νινθιήξσζή ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη 2) ζπλνιηθή ή ηειηθή αμηνιφγεζε 

(summative), θαηά ηελ  νπνία ην ελδηαθέξνλ ηνπ αμηνινγεηή εζηηάδεηαη ζηελ 

ηειηθή απνηίµεζε ηεο  αμίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Scriven, 1991; 

Μαθξάθεο, 2000:237; Επκπίδεο, Γ, Υηνλίδνπ & Μνζθνθφγινπ, Μ. 2005). 

 

ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», ε κέζνδνο πνπ 

επηιέρζεθε λα εθαξκνζζεί είλαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κε ιίζηα 

αμηνιφγεζεο (checklist). 
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4.2 Ζ Μέζνδνο ηεο Γηακνξθσηηθήο Αμηνιόγεζεο 

 
Με ηνλ φξν ελδηάκεζε ή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ελλννχκε ηελ αμηνιφγεζε 

πνπ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ( Καξαιήο, 1999). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ 

απνθιίζεηο, γίλεηαη επαλεθηίκεζε ησλ αξρηθψλ επηινγψλ θαη δηακνξθψλνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα έγθαηξε παξέκβαζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζεκείσλ 

εθείλσλ ζηα νπνία ε αμηνιφγεζε έδεημε πσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ( 

Μαπξνγηψξγνο, 2006: 279).  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή 

θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ 

απνθάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζπρλά απνηειείηαη απφ επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλεο 

δηαδηθαζίεο (Κεθαιίδεο Υ., 2011) 

 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη έρνληαο ζαλ ζηφρνπο: 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ψζηε ην ειεθηξνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο 

 ηελ αληηζηνηρία πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηνπ βαζκνχ 

πινπνίεζήο ηνπ 

 ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα (Παλαγησηαθφπνπινο Υ., Πηεξξαθέαο Υ. & Πηληέιαο Π., 

2003). 
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4.3 Οη Λίζηεο Αμηνιόγεζεο σο Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο  

 

Οη ιίζηεο αμηνιφγεζεο (checklists) πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ, 

δειψζεσλ ή θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ γηα ηηο νπνίεο ν αμηνινγεηήο θαιείηαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ. 

Υξνλνινγνχληαη απφ ηελ εκθάληζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη έθηνηε,  

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα δηεζλψο. Καηαζθεπάδνληαη απφ κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη 

απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο (Johnson, 1998; Payton, 1997; Μαξθάδαο ., 2002). 

 

 Οη ιίζηεο απηέο, απνηεινχλ κέρξη θαη ζήκεξα ην πην δηαδεδνκέλν κέζν 

αμηνιφγεζεο παξφηη αξθεηνί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ δηαηππψλνπλ επηθπιάμεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ιηζηψλ αμηνιφγεζεο ακθηζβεηψληαο ηελ 

αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή απνηίκεζε ησλ αμηνινγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  (Squires, 1997; Squires, & McDougall, 1994). 
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4.4 Αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

«Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» 

 

4.4.1 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Βαζηθέο Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», ιήθζεθαλ ππφςε νη κειέηεο θαη νη πξνηεηλφκελνη 

θαηάινγνη θξηηεξίσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 

2007; Ο.ΔΠ.ΔΚ, 2008) θαη ηνπ . Μαξθαδά (Μαξθαδάο ., 2002). 

 

Ζ ιίζηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ 

πίλαθα 10. 

 

Πίλαθαο 10: Λίζηα Αμηνιόγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο   

Λίζηα Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

Τίηλορ λογιζμικού:  «Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» 

Θεμαηική πεπιοχή:  Μειέηε θαη Αλάιπζε Βαζηθώλ Οηθνλνκηθώλ Δλλνηώλ 

Πποηεινόμενο επίπεδο:  
Γ’ Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ &  Α’ εμάκελν Οηθνλνκηθώλ 

ρνιώλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Α. Πεξηερόκελν 

1. σζηέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ιάζε  

2. χγρξνλεο πιεξνθνξίεο θαη φρη παξσρεκέλεο  

3. Αληηθεηκεληθή, ηζνξξνπεκέλε παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ  

4. Με πξνθαηεηιεκκέλεο απφςεηο θαη εηθφλεο. Πεξηερφκελν απαιιαγκέλν απφ 

θπιεηηθέο θαη εζληθέο πξνθαηαιήςεηο  

5. σζηή ρξήζε νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ  



Ανάπηυξη Εκπαιδευηικού Υλικού για ηη Διδαζκαλία Οικονομικών ζηο Σχολείο 

 

64 

 

Λίζηα Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

6. Έλλνηεο θαη ιεμηιφγην πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ  

7. Αιιειεπίδξαζε ζπκβαηή κε ηε θπζηθή θαη δηαλνεηηθή σξηκφηεηα ησλ 

καζεηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη ην πξφγξακκα  

8. Λνγηθή πξφνδνο ησλ ζεκάησλ  

9. Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ κε επηινγέο γηα αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη 

δπζθνιίαο  

10. Πεξίιεςε ησλ πεξηερνκέλσλ. Δλφηεηεο απηνηειείο θαη αλεμάξηεηεο  

Β. Δθπαηδεπηηθή Πνηόηεηα 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο "αληαπνθξίλεηαη" ζηηο αλάγθεο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνσζεί ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ  

2. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα  

3. Οη θαζνξηζκέλνη δηδαθηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

4. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ είλαη απνηειεζκαηηθή  

5. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλεπήο κε κηα ζεσξία κάζεζεο ή έλα 

κνληέιν δηδαζθαιίαο  

6. Ο καζεηήο είλαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο  

7. Δληζρχεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην 

πξφγξακκα  

8. Πξνηεηλφκελε ρξήζε ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, πξνηεηλφκελα ζρέδηα δηδαζθαιίαο  

9. Ζ δηδαζθαιία ελζσκαηψλεη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ  

10. Ζ κάζεζε γεληθεχεηαη γηα έλα ζχλνιν παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ  

11. Ο καζεηήο ειέγρεη ηνλ ξπζκφ θαη ηελ ζεηξά ηεο παξνπζίαζεο  
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Λίζηα Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

12. Πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ  

13. Οη εξσηήζεηο είλαη εχζηνρεο, θαηάιιειεο γηα ην πεξηερφκελν θαη 

ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ κάζεζε  

14. Παξέρεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο  

15. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ είλαη απνηειεζκαηηθή  

16. Σν πξφγξακκα πξνθαιεί θαη ππνθηλεί ηελ δεκηνπξγηθφηεηα 

17. Σν πξφγξακκα δίλεη αθνξκή γηα κεηαγελέζηεξεο δξαζηεξηφηεηεο  

18. Υξήζε θαηάιιειεο θαη ελζαξξπληηθήο αμηνιφγεζεο  

19. Βνεζεηηθά πιηθά γηα ηνπο καζεηέο, φπσο θχιια εξγαζίαο θαη 

δξαζηεξηνηήησλ  

20. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο  

Γ. Σερληθή Πνηόηεηα 

1. Πεξηγξαθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ hardware γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ  

2. Δχθνιε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

3. Ζ εθκάζεζε ρξήζεο απφ ηνπο δαζθάινπο θαη καζεηέο είλαη εχθνιε θαη 

γξήγνξε. Δγρεηξίδην νδεγηψλ  

4. Δχθνιε πινήγεζε ρσξίο λα απαηηείηαη θαζνδήγεζε  

5. Δπαλάγλσζην κέγεζνο θεηκέλσλ, θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξννξίδεηαη ην πξφγξακκα  

6. Ο δάζθαινο κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ην πξφγξακκα  

7. Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο  
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Λίζηα Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

8. Ο καζεηήο κπνξεί λα απνζεθεχεη ην ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο βγαίλεη 

απφ απηφ έηζη ψζηε φηαλ ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη λα μεθηλά απφ ην ίδην ζεκείν  

9. Γπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζε πξνεγνχκελεο "νζφλεο"  

10. Γπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη ιήςεο βνήζεηαο  

11. Τςειήο πνηφηεηαο νπηηθά, γξαθηθά θαη ήρνο. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο  

12. Πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε λα θεληξίζνπλ ηελ θαληαζία 

θαη ηελ πεξηέξγεηα  

13. Γπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ησλ 

καζεηψλ  

14. Σν πξφγξακκα έρεη ζσζηή αληαπφθξηζε ηφζν ζε ρξφλν αληαπφθξηζεο φζν 

θαη ζε απξφζθνπηε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

4.4.2 Αμηνιόγεζε θαη πκκεηέρνληεο 

 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κε ιίζηα αμηνιφγεζεο (checklist).  

 

Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ κέζνδν, ε αμηνιφγεζε ιάκβαλε ρψξα θαηά ην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ιίζηα αμηνιφγεζεο ηνπ πίλαθα βάζε ηεο νπνίαο δφζεθε έκθαζε ζηελ εμέηαζε 

ησλ εμήο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ: 

 

 ζην πεξηερφκελν  

 ζηελ εθπαηδεπηηθή αμία 

 θαη ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ  
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Οη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή νη αμηνινγεηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απνηέιεζαλ έλα ζχλνιν έμη (6) αηφκσλ ην νπνίν 

απαξηηδφηαλ απφ δπν (2) εηδηθνχο ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

δχν (2) δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γ’ Λπθείνπ «Αξρέο Οηθνλνκηθήο 

Θεσξίαο» θαη δχν (2) απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο «Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Οη παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο, 

αθφηνπ κειέηεζαλ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα βάζε ηεο δνζείζαο 

ιίζηαο αμηνιφγεζεο.  

 
4.4.3 Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 
Σα επξήκαηα ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο αμηνιφγεζεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

Α. Πεξηερόκελν 

 

Σν πεξηερφκελν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αμηνιφγεζε ην έθξηλαλ γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

Γ’ Σάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ σο θαηάιιειν γηα ηα αλακελφκελα γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ, εππαξνπζίαζην, αλαιπηηθφ θαη 

ζηνρεπκέλν ζηηο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο πξσηνεηείο ζπνπδαζηέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ, ην 

πεξηερφκελν θξίζεθε θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ σο βνήζεκα γηα ηελ θάιπςε 

βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δηδαθηηθψλ θελψλ πνπ ίζσο πξνυπήξραλ απφ ηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

Δπηζεκάλζεθε φκσο φηη, ε πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ πνπ ζα εκβάζπλε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζηηο εμεηαδφκελεο έλλνηεο ζα βνεζνχζε ηνπο ζπνπδαζηέο ζηελ 

κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ ελλνηψλ ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν αιιά, θαη σο 

εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηνπο καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα 

ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. 
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Σν πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν (video, flipping book θ.ιπ.) πνπ δεκηνπξγήζεθε, 

ραξαθηεξίζζεθε θαη γηα ηα δχν είδε ρξεζηψλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη (καζεηέο 

θαη ζπνπδαζηέο) σο ειθπζηηθφ θαη πςειήο αηζζεηηθήο. 

 

Β. Δθπαηδεπηηθή Αμία 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, νη αμηνινγεηέο ζην ζχλνιν ηνπο, έθξηλαλ πσο νη πξνηεηλφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηελ θάιπςε ηφζν ησλ 

δηδαθηηθψλ φζν θαη ησλ ππφινηπσλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, εληζρχνληαο ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη παξαθηλψληαο ηνπο ρξήζηεο γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε γλψζεο.  

 

Γ.  Σερληθή Αξηηόηεηα 

 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

επηιέρζεθε ην εξγαιείν ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ Learning 

Content Development System (LCDS) ηεο Microsoft.  

 

ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ αλαθέξζεθαλ 

θξίζηκα πξνβιήκαηα ή ζθάικαηα. Άμηα αλαθνξάο ζεσξήζεθε ε έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ παξαζχξνπ ησλ αξρείσλ flash 

θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ην νπνίν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

θξίζεθε σο κηθξφηεξν απφ ην επηζπκεηφ.  

 

Σέινο, νη αμηνινγεηέο εμέθξαζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε ελζσκάησζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε κηα πιαηθφξκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ ε νπνία ζα επέηξεπε ηελ 

επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ, ζα νδεγνχζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πξνάγνληαο έηζη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο. 
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4.5 Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο πινπνίεζεο ελφο ςεθηαθνχ εληζρπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε 

ζθνπφ λα εληζρχζεη ηνπο καζεηέο ή/θαη ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ελλνηψλ πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζήο ηνπο ζε αθαδεκατθά ηκήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ηνπο εθνδηάδεη κε 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. 

 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, πξνηάζεθε ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πςειφηεξνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ, ψζηε λα κπνξεί ην ππάξρνλ πξφγξακκα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε επίζεο ε ελζσκάησζε ηνπ ππάξρνληνο 

πξνγξάκκαηνο ζε κηα πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα επέηξεπε ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

εκπινπηίδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κε νκαδηθά παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο καθξνπξφζεζκεο δηαξθείαο ηα νπνία ζα 

νδεγνχζαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηδαρζέλησλ ελλνηψλ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ζηελ έμαςε ηεο πεξηέξγεηαο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε  ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ ρξεζηψλ θαζηζηψληαο ηελ 

επηζηήκε ησλ νηθνλνκηθψλ αθφκε πην ελδηαθέξνπζα. 

 

Σέινο, ζεκείν έξεπλαο απνηειεί θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο. 
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5 Κεθάιαην 5: πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Δξγαιείνπ 

πγγξαθήο Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ: Learning 

Content Development System (LCDS) 

 

Σν Learning Content Development System, ή LCDS, είλαη έλα ινγηζκηθφ ηεο 

Microsoft γηα πινπνίεζε θαη επεμεξγαζία ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ ζε 

κνξθή καζεκάησλ, ζεηξάο καζεκάησλ θαη ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Αμηνπνηψληαο ην, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα είηε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, είηε 

λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, είηε λα ην δηακνηξαζηνχκε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

 

ρήκα 11: Δλδεηθηηθή Οζόλε – Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο LCDS 
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 Γεκηνπξγία / Τινπνίεζε: Σν LCDS δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξηζηεί ε 

δνκή ηνπ καζήκαηνο, λα επηιεγνχλ δηαθνξεηηθά πξφηππα παξνπζίαζεο γηα 

θάζε κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχλζεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε βάζε έηνηκν πεξηερφκελν.  Σν 

πεξηερφκελν κπνξεί λα είλαη βίληεν, εηθφλεο, δηαδξαζηηθά flash αξρεία, 

άιια αξρεία θαη άιινη ηχπνη πνιπκέζσλ. 

 Πξνεπηζθόπεζε - Γηνξζώζεηο: Σν LCDS δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνεπηζθφπεζεο ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ νπηηθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη ν ζπγγξαθέαο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ λα 

δνθηκάζεη ηελ εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηπρφλ δηνξζψζεηο. 

 Έθδνζε: Σo LCDS επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπκβαηέο κε ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο ε εμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζε κνξθή 

SCORM, γηα πξνβνιή ηνπο κέζσ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ 

Σάμεσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα κε ην LCDS νη ζπγγξαθείο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

 

 Να πινπνηήζνπλ θαη λα δηαλέκνπλ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, γξήγνξα 

θαη εχθνια.  

 Να εμάγνπλ ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζπκβαηφ κε ην πξφηππν 

SCORM 1.2 γηα πξνβνιή ηνπ κέζσ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Σάμεσλ φπσο είλαη ην Moodle.  

 Να εηζάγνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αξρείσλ πνιπκέζσλ θαη/ή ππεξκέζσλ.  

 Να επηιέμνπλ απφ κηα κεγάιε ιίζηα απφ θφξκεο γηα ζπγγξαθή πςειήο 

πνηφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ.  

 Να δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ εχθνια ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο. 
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6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Δλδεηθηηθέο Οζόλεο ηνπ Φεθηαθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Βαζηθέο Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» 

 

Οη παξαθάησ ελφηεηεο απνηεινχλ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αμηνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε ελφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο 

Θεσξίαο» θαιππηνληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

6.1 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 1: Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο 

Έλλνηεο 

 
ρήκα 12: Δλόηεηα 1, Φάζε 1, Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ 
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ρήκα 13: Δλόηεηα 1, Φάζε 2, Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 

 

 
ρήκα 14: Δλόηεηα 1, Φάζε 2, Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο 
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ρήκα 15: Δλόηεηα 1, Φάζε 3, Λπκέλεο αζθήζεηο 

 

 
ρήκα 16: Δλόηεηα 1, Φάζε 4, Αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο 
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6.2 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 2: Ζ δήηεζε ησλ αγαζώλ 

 
ρήκα 17: Δλόηεηα 2, Φάζε 1, Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ 

 

 
ρήκα 18: Δλόηεηα 2, Φάζε 2, Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 
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ρήκα 19: Δλόηεηα 2, Φάζε 2, Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο 

 

 
ρήκα 20: Δλόηεηα 2, Φάζε 3, Λπκέλεο Αζθήζεηο 
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ρήκα 21: Δλόηεηα 2, Φάζε 4, Αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο 
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6.3 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 3: Ζ παξαγσγή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην θόζηνο 

 
ρήκα 22: Δλόηεηα 3, Φάζε 1, Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ 

 

 
ρήκα 23: Δλόηεηα 3, Φάζε 2, Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 
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ρήκα 24: Δλόηεηα 3, Φάζε 2, Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο 

 

 

 
ρήκα 25: Δλόηεηα 3, Φάζε 3, Λπκέλεο Αζθήζεηο 
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ρήκα 26: Δλόηεηα 3, Φάζε 4, Αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο 

 

 

6.4 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 4: Ζ πξνζθνξά ησλ αγαζώλ 

 
ρήκα 27: Δλόηεηα 5, Φάζε 1, Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ 
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6.5 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα 5: Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ 

ηηκώλ 

 
ρήκα 28: Δλόηεηα 5, Φάζε 1, Παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ 

 

 
ρήκα 29: Δλόηεηα 5, Φάζε 2, Αλάθιεζε πξνεγνύκελεο γλώζεο 
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ρήκα 30: Δλόηεηα 5, Φάζε 2, Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο 

 

 
ρήκα 31: Δλόηεηα 5, Φάζε 3, Λπκέλεο Αζθήζεηο 
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ρήκα 32: Δλόηεηα 5, Φάζε 4, Αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο 
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