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ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

Βαξδάινπ Διέλε 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ80 (Πξ. Πε09) Οηθνλνκνιφγνο 

ΣΗΣΛΟ ΟΜΗΛΟΤ « Βάζω τα οικονομικά μος στην/σε τάξη….» 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο εγγξακκαηηζκφο ζηελ Διιάδα  

θαη ην εμσηεξηθφ 

πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο Οηθνλνκίαο 

Σα Οηθνλνκηθά θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα άιια 

καζήκαηα  

Σξαπεδηθέο Δξγαζίεο, Αζθάιηζε 

Δξεπλα πεδίνπ γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ  

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ  αιθαβεηηζκνχ ζην ζρνιείν 

 

 

ΣΑΞΖ Α΄ Λπθείνπ 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 

(Αλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

ππεξβαίλεη ηνπο 20 

αηηηνινγήζηε γηαηί) 

 

11-20 

 

ΣΟΥΟΗ ηφρνη ηνπ Οκίινπ είλαη νη καζεηέο/ηξηεο 

  Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ  θξηηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ηνπο  ζθέςε. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ   ςεθηαθφ 

Δγγξακκαηηζκφ 

 Να αλαθαιχςνπλ θιίζεηο θαη δεμηφηεηεο 

 Να αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ  γηα νηθνλνκηθά 

ζέκαηα. 

 Να εκπιαθνχλ ελεξγά  ζηε βειηίσζε ηνπ 

ρξεκαηνηθνλνκηθνχ εγγξακκαηηζκνχ. 



 Να ζπληάμνπλ ηνλ δηθφ ηνπο αηνκηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 Να ζπλδέζνπλ ηα νηθνλνκηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή. 

 Να κάζνπλ πσο λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο κε παηρληψδε ηξφπν. 

 Να βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

αληίιεςε. 

 Να κπνξνχλ λα παίξλνπλ νξζέο  απνθάζεηο 

γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζην κέιινλ . 

  

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΧΝ 

Φάση 1
η
: Οκτώβπιορ - Γεκέμβπιορ:  

 

 Μειέηε ζεκάησλ θαη απνηειεζκάησλ  

ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ Pisa ηνπ ΟΟΑ  

 

 κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ ή κε ηε ρξήζε 

παηρληδηψλ, νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε 

νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη ζα  κάζνπλ πψο 

πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο (ι.ρ πξνυπνινγηζκφο, 

αηνκηθφο θαη νηθνγελεηαθφο θιπ) 

 

 Μειέηε άξζξσλ  

 

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (παξνπζίαζε 

ζεσξεηηθήο θαη εξεπλεηηθήο γλψζεο γηα ην 

ζέκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί απφ ηνπο καζεηέο. 

ηφρνο/νη ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο (ή εξσηήκαηα). 

 

 Φάση 2
η
: Ιανοςάπιορ - Μάπτιορ:  

 

Δλαζρφιεζε κε ηελ έξεπλα πεδίνπ.  

 

 Μεθοδολογία Ποζοηική και Ποιοηική  
Δπηινγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ  

(π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα ,ζπλεληεχμεηο θ.ιπ) -

Αηηηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο 

(πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ) 

 Επιλογή Δείγμαηορ.  

 Επεξεπγαζία ηων δεδομένων -Σηαηιζηική 

και ποιοηική ανάλςζη 

 Παποςζίαζη ηων αποηελεζμάηων ηηρ 

επεξεπγαζίαρ ηων δεδομένων  ζε πίνακερ και 

ζσήμαηα 

  Επμηνεία εςπημάηων – Σςμπεπάζμαηα (ή 

Σςζήηηζη) 

 



 

 

Φάση 3
η
: Αππίλιορ - Μάιορ:  

 Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα Διιάδαο 

 Φεθηνπνίεζε παξαγφκελνπ πιηθνχ 

 Απνηίκεζε ηεο  εξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

- αμηνιφγεζε θαη πξνεηνηκαζία γηα  δηάρπζε 

παξαδνηέσλ  

ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΧ 2 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

(έληππν θαη ειεθηξνληθφ) 

 εκεηψζεηο εθπαηδεπηηθνχ/θχιια εξγαζίαο 

 Γηαδίθηπν 

 Βίληεν 

 Βηβιηνγξαθία 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  Πξνβνιέο power point (Απνηειέζκαηα 

έξεπλαο πεδίνπ) 

 Πξσηφηππα θείκελα ησλ καζεηψλ  

 Γεκηνπξγία αθίζαο 

 Ζκεξνιφγην, παξνπζηνιφγην θαη έθζεζε 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ Οκίινπ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ 

θ.ιπ. 

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Πάηξαο, Σξάπεδεο 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ,  (Δ.Κ.ΠΟΗ.ΕΧ)  

 
ΓΡΑΔΗ 1) πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο 

2) Πξφζθιεζε νηθνλνκνιφγσλ  ζην αθαδεκατθφ 

θαη επηρεηξεκαηηθφ πεδίν. 

3) Γεκηνπξγία αθίζαο, θνιάδ 

4) Γηάρπζε παξαδνηέσλ ζηελ επξχηεξε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (παξνπζίαζε ζε 

ζρεηηθή εθδήισζε) 

 

 


