
                                                  
 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

         
 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
 Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
      ΤΜΗΜΑ Α' 
 
 Ανδρέα Παπανδρέου 37,   
 151 80  Μαρούσι 
 Πληροφορίες :Γ. Κούρτης  
 Τηλέφωνο  : 210-3443280 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΘΕΜΑ:  ∆ραστηριότητα «Οικονοµία και Εγώ» για µαθητές Γυµνασίου. 
 Σχετ.: 83966/Γ2/26-8-05 Υ.Α (ΦΕΚ 1254, τ. Β΄/7-9-05) 

 
Σας διαβιβάζουµε Σχέδιο υποβολής του Προγράµµατος «Οικονοµία και 

Εγώ» καθώς και τη φιλοσοφία και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις του 
Προγράµµατος. 

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενες σχολικές µονάδες να αποστείλουν το 
Σχέδιο υποβολής προγράµµατος έως τις 25 Σεπτεµβρίου 2009 στις ∆ιευθύνσεις 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν. Στη συνέχεια, οι ∆ιευθύνσεις 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν συγκεντρωτικά τα υποβληθέντα 
σχέδια έως την 1η Οκτωβρίου 2009 στη ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆/θµιας Εκπ/σης 
του ΥΠΕΠΘ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι).  

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των ∆/νσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
να τηρήσουν τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής των σχεδίων. 

Σας  επισυνάπτουµε τα σχετικά έγγραφα. 
  Συν: 3 Σελ.  

 
 
 
 
 Εσωτερική ∆ιανοµή  
1.  ∆/νση Σπουδών ∆.Ε  .τµ Α΄    
2.  ∆ΙΠΟ∆Ε 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
 
Μαρούσι              08.09.2009  
Αριθ. Πρωτ.          108240 /Γ2 

Βαθ. Προτερ.  

• ∆ιευθύνσεις και Γραφεία ∆/θµιας  
Εκπ/σης όλης της χώρας. 

• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων 

• Γυµνάσια όλης της χώρας 
(µέσω των οικείων ∆/νσεων και 

Γραφείων) 

ΠΡΟΣ : 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ: 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις  
    Εκπαίδευσης της χώρας 

2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 



3.  ∆/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
4.  ΣΕΠΕ∆ 
5.  ∆/νση Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων 
6.  ∆ιεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ» 

                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                  Ηµεροµηνία ………………….. 
                                                                                  Αριθ.Πρωτ. …………………… 
 
                                                       Προς τη ∆/νση ∆.Ε.  ………………………………… 
 
 
Θέµα υποβαλλόµενης δραστηριότητας: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Ταχυδροµική ∆/νση:………………………………………………………………………………………… 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………………………………………………….. 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ 
Ονοµατεπώνυµο:……………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ονοµατεπώνυµο: ……………………………………………………………………………………………… 
Ειδικότητα: …………………………………………………………………………..………………………….. 
 
∆. ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

    
ΣΥΝΟΛΟ     

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………... 



Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
∆. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ε. ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΣΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ή ΣΤΗ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
………………………………………………………………………………………………….…………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤ….                                                   Ο/Η ΚΑΘΗΓΗΤ…. 



ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ»  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η δραστηριότητα «Οικονοµία και Εγώ» απευθύνεται στους µαθητές του Γυµνασίου. Η 
εφαρµογή και υλοποίηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας προέκυψε από την ανάγκη:  
 

Α) Κατανόησης από τους µαθητές των Γυµνασίων βασικών οικονοµικών εννοιών, 
απαραιτήτων στην καθηµερινή ζωή του µαθητή. 

Β) Σύνδεσης της σχολικής ζωής µε τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τις πραγµατικές 
καταστάσεις της ζωής 

Γ) Εµπλουτισµού της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε δραστηριότητες που απαιτούν 
αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών από το οικονοµικό –οικογενειακό κ.α. – 
περιβάλλον του µαθητή. 

∆)  ∆ηµιουργίας ατοµικής και συλλογικής υπεύθυνης συµπεριφοράς σχετικής µε την 
κατανάλωση, τον πολιτισµό και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ε) Κατανόησης και βιωµατικής προσέγγισης  της έννοιας της αγοράς και του ρόλου της 
επιχείρησης στην κοινωνία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

 
Οι ειδικότεροι στόχοι της δραστηριότητας είναι: 
 

� Η καλλιέργεια των προσωπικών δεξιοτήτων των µαθητών (ανάπτυξη πρωτοβουλίας, 
αυτοπεποίθηση, συνεργατικότητα, καλλιέργεια κριτικής σκέψης) 

� Ανάπτυξη ενεργητικών µεθόδων µάθησης. 
� Συνεργασία µε τοπικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις.  
� Γνωριµία του µαθητή µε  τα τοπικά προϊόντα όπως αυτά διαµορφώνονται από τις 

ιδιαιτερότητες του οικονοµικού, φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
� Οργάνωση και διαχείριση των χρηµάτων των µαθητών ή του ταµείου της τάξης και 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση του 
Σχολείου 

 
Οι µεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται για την υλοποίηση της 
δραστηριότητας είναι: 
 

� Παιγνίδια ρόλων  
� Μέθοδος Project (= ερευνητική-οµαδική εργασία) 
� Επίλυση προβληµάτων 
� Καταιγισµός ιδεών (brainstorming) 
� Οργάνωση επισκέψεων σε χώρους παραγωγής, πολιτιστικά κέντρα και µουσεία. 
� ∆ιαθεµατική προσέγγιση που χρησιµοποιεί γνωστικά αντικείµενα από το αναλυτικό 

δραστηριότητα. 
 
Η θεµατολογία της δραστηριότητας περιλαµβάνει: Σχεδιασµό ατοµικού και οικογενειακού 
προϋπολογισµού, προσδιορισµό επιπέδου τιµών, διαφήµιση κ.α. και οργανώνεται µε 
ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα δράσεων.  
 
Ο καθηγητής που υλοποιεί τη σχολική δραστηριότητα, εάν επιθυµεί, έχει τη δυνατότητα να 
αναπτύξει θέµατα από το εκπαιδευτικό υλικό «Οικονοµία και Εγώ», που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr), στην ενότητα 
∆ραστηριότητες, και συγκεκριµένα στην εξής διεύθυνση: 
http://www.pi-schools.gr/programs/drast_oik_ego/ 

 


