
 
 

Ονόματα 
εκπαιδευτικών 

ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 

Θεματική ομίλου Μαθηματικά λογισμικά 
 

Σύνδεση μαθηματικής και οικονομικής επιστήμης 
 

Έρευνα πεδίου-χρηματοικονομικός αλφαβητισμός 
 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
 
 

Math(s)αίνω Οικονομία 
 

 

 
Αριθμός ωρών αν 

ά εβδομάδα 
2 (δύο) 

Τάξεις Α, Β, Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Στόχοι 

 
Κύριοι στόχοι του ομίλου είναι: 

 Να ανακαλύψουν και να μελετήσουν πεδία 

αλληλεπίδρασης και συσχέτισης μεταξύ της 

μαθηματικής και της οικονομικής επιστήμης 

 Να γνωρίσουν μαθηματικά λογισμικά και να 

εμβαθύνουν στη χρήση τους. Να τα αξιοποιήσουν για 

τη μελέτη και διερεύνηση οικονομικών εννοιών. 

 Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για οικονομικά θέματα. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης, 
πειραματισμού και ανακάλυψης. 
 



 Να εμπλακούν ενεργά στη ανάπτυξη του 

χρηματοοικονομικού τους εγγραμματισμού 

 Να μάθουν να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με 

παιγνιώδη τρόπο 

 Να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους και την 

παρατηρητικότητα τους. Να αναπτύξουν δεξιότητες 

συνεργασίας  και επικοινωνίας 

 Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση τους μέσα από μεθόδους διδασκαλίας 

που επιτρέπουν την αυτενέργεια και την 

πρωτοβουλία 

 Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ως 

πρόκληση που διευρύνει τα όρια της σκέψης μας 

Διδακτική 
μεθοδολογία 

Διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση, εργασία σε 
ομάδες. Στρατηγικές ενεργητικής μάθησης 

 

Αναλυτικό 
πρόγραμμα 

Ενδεικτικός σχεδιασμός: 
 
Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος  
 

 Γνωριμία με το λoγισμικό geogebra 
 Οι μαθητές αξιοποιούν το λογισμικό για την 

βαθύτερη κατανόηση μαθηματικών ενοτήτων 
 Παράλληλη μεταφορά και κίνηση-animations 
 Εφαρμογή του Geogebra στην Οικονομία 
 Τα διαδραστικά διαγράμματα θα βοηθήσουν 

τους μαθητές να κατανοήσουν  οικονομικές 
έννοιες και διαγραμματικές απεικονίσεις. 

 Οι μαθητές, με την αξιοποίηση διαδραστικών 
δραστηριοτήτων, θα παρατηρήσουν πως 
εξελίσσεται η ισορροπία στην αγορά ενός 
προϊόντος καθώς μεταβάλλεται η ζήτηση ή/και 
η προσφορά. 

 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 
 

 Προετοιμασία και συμμετοχή στον διαγωνισμό 
moneyquiz 
 

 Έρευνα πεδίου 
 



 Μεθοδολογία ποιοτική και ποσοτική 
 Επιλογή κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων (π.χ 

ερωτηματολόγια , συνεντεύξεις) 
 Επιλογή δείγματος 
 Επεξεργασία των δεδομένων-στατιστική και 

ποιοτική ανάλυση 
 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες και 

διαγράμματα 
 Συμπεράσματα 

 
Απρίλιος – Μαίος 

 Επισκέψεις – συνεντεύξεις με ειδικούς 
 Ψηφιοποίηση παραγόμενου υλικού 
 Αποτίμηση των εργασιών 

Διδακτικό υλικό  Άντληση κατάλληλου υλικού από επιλεγμένες πηγές 
του διαδικτύου 

 Geogebra materials 
 Βίντεο 
 Επιστημονικά περιοδικά και άρθρα 

 

Προτεινόμενο 
ωρολόγιο 

πρόγραμμα  

1 φορά την εβδομάδα 
Ώρα: 14:15 – 15:45 

Συνεργασίες Θα αναζητηθεί συνεργασία με: 
 

 Πανεπιστήμιο Πατρών 
 Οικονομικό επιμελητήριο Πάτρας 
 Τράπεζες 
 Άλλους φορείς και πρόσωπα 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

Πιθανές επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο και σε άλλους φορείς  

Τρόπος αξιολόγησης 
του ομίλου 

Ο όμιλος θα αξιολογηθεί με θετικό πρόσημο εφόσον: 
 

 Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των μαθητών 
κριθούν ικανοποιητικά 

 Οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτευχθούν, τουλάχιστον 
έως ένα βαθμό 

 Πραγματοποιηθούν οι πιθανές συνεργασίες 

Παραδοτέα  Έργα geogebra 
 Αρχεία ή/και βίντεο με τις εργασίες των μαθητών 
 Παρουσίαση powerpoint (αποτελέσματα έρευνας 

πεδίου) 
 Αναλυτική καταγραφή δραστηριοτήτων 

 


