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Σύνοψη
Τν κάζεκα ζην νπνίν ζα εκθπζεζεί ε έλλνηα ηνπ ζρνιηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ είλαη ε Πνιηηηθή
Παηδεία ηεο Α’ Λπθείνπ. Τν ζρνιείν πνπ ζα δηδαρζεί είλαη ην Γεληθό Λύθεην Άλδξνπ, ην νπνίν
είλαη κηθηό θαη ην κνλαδηθό ηκήκα ηεο Α’ Λπθείνπ απνηειείηαη από 20 καζεηέο. Δπηιέρζεθε ην
ηέηαξην θεθάιαην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κηαο θη είλαη εθείλν ην νπνίν εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζε
βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο. Παξαθάησ αθνινπζεί ν αλαιπηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο
καο ελόηεηαο.
Διάρκεια (ςε λεπτά)

Υποενότθτεσ

Στόχοσ (για τουσ
μακθτζσ)

Εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ

Εποπτικά μζςα
διδαςκαλίασ

45’

4.1 Το κφριο
οικονομικό πρόβλημα
4.1.1 Οι ανάγκεσ
4.1.2 Τα αγακά – το
καταναλωτικό
πρότυπο

Α) Ερωτιςεισ –
Αποκρίςεισ
Β) Συηιτθςθ
Γ) Διάλεξθ
Δ) Ατηζντα

Α) Πίνακασ
Β) Μαρκαδόροι
Γ) Φωτοτυπίεσ
Δ) Διαφάνειεσ

45’

4.2 Οι επιχειρήςεισ
4.2.1 Οι ςυντελεςτζσ
παραγωγισ
4.2.2 Το κόςτοσ
παραγωγισ
4.2.3 Η τιμι των
αγακϊν

1. Να αναφζρουν το
κφριο οικονομικό
πρόβλθμα
2. Να ορίηουν τισ
ζννοιεσ των
οικονομικϊν αναγκϊν
και των αγακϊν
3. Να ιεραρχοφν τισ
ανάγκεσ ανάλογα με
τισ ιδιότθτεσ και τθν
ςπουδαιότθτα τουσ.
4. Να διακρίνουν τα
αγακά ςε καταναλωτά
και διαρκι
5. Να αναφζρουν τα
χαρακτθριςτικά τθσ
διαφιμιςθσ
1. να ορίηουν τουσ

Α) Διάλογοσ
Β) ΕρωτιςεισΑπαντιςεισ
Γ) Καταιγιςμόσ Ιδεϊν
Δ) Βιωματικι
Εφαρμογι

Α) Πίνακασ
Β) Μαρκαδόροι
Γ) Φωτοτυπίεσ

ςυντελεςτζσ
παραγωγισ,
2. να εντοπίηουν
ςυντελεςτζσ
παραγωγισ ςε
αςκιςεισ,
3. να γνωρίηουν τον
αντικειμενικό ςκοπό
μιασ επιχείρθςθσ,
4. να ορίηουν τουσ
νόμουσ τθσ ηιτθςθσ
και τθσ προςφοράσ,
5. να κατανοοφν τουσ

νόμουσ τθσ ηιτθςθσ
και τθσ προςφοράσ.

45’

4.3 Τα νοικοκυριά
4.3.1 Το ειςόδθμα των
νοικοκυριϊν
4.3.2 Ο οικογενειακόσ
προχπολογιςμόσ

45’

4.4 Το κράτοσ ωσ
παραγωγόσ και ωσ
καταναλωτήσ
4.5 Βαςικά
χαρακτηριςτικά τησ
ελληνικήσ οικονομίασ

90’

-Σφνδεςθ των
παραγόμενων αγακϊν
τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ με τα
“Μικρά Βιβλία”
-Εκπαιδευτική
εκδρομή ςτο ςφλλογο
τοπικϊν παραγωγϊν
«Κοχφλου»

45ϋ

-Συγγραφι και
επεξεργαςία “Μικρών
Βιβλίων”

45’

-Ανταλλαγή αγαθών
και εμπειριϊν με τθ Β’

1. Να αναφζρουν το
κφριο χαρακτθριςτικό
του νοικοκυριοφ
2. Να αναφζρουν τισ
αποφάςεισ που
λαμβάνουν τα
νοικοκυριά
3. Να ορίηουν τον
οικογενειακό
προχπολογιςμό
1.Να είναι ςε κζςθ να
διαχωρίηουν τισ
βαςικζσ μονάδεσ του
οικονομικοφ
ςυςτιματοσ.
2. Να κατανοοφν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ
3. Να ορίηουν τα
βαςικά προβλιματα
τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ
1.Να ενιςχυκεί το
αίςκθμα τθσ
αυτενζργειασ των
μακθτϊν μζςω
ανάλθψθσ
πρωτοβουλιϊν για τθ
δθμιουργία ενόσ
“Μικροφ Βιβλίου”.
2. Να βιϊςουν οι
μακθτζσ τθν
κακθμερινότθτα των
παραγωγϊν τθσ
τοπικισ οικονομίασ.
1.Μζςω τθσ ομαδικισ
ςυνεργαςίασ, να
ςυνειδθτοποιιςουν οι
μακθτζσ το ρόλο που
ζχουν ςτθν ομάδα
2.Να αναγνωρίςουν
τθν πολυτιμότθτα των
τοπικϊν προϊόντων.
1. Να μοιραςτοφν τθν
εμπειρία τουσ με

Α) Διάλογοσ
Α) Πίνακασ
Β) Ερωταποκρίςεισ
Β) Μαρκαδόροι
Γ)Βιωματικι Εφαρμογι Γ) Φωτοτυπίεσ

Α) Καταιγιςμόσ Ιδεϊν
Β) Τι Νζα

Α) Ζρευνα
Β) Βιωματικι
επίςκεψθ
Γ) Διάλεξθ
Δ) Ενίςχυςθ
αυτενζργειασ

Α) Διάλογοσ
Β) Ομαδικι
ςυνεργαςία μακθτϊν
Γ) Βιωματικι
εφαρμογι

Α) Διάλογοσ
Β) Ομαδικι

Α) Πίνακασ
Β) Μαρκαδόροι
Γ) Φωτοτυπίεσ
Δ) Προβολζασ

τάξθ του Γενικοφ
Λυκείου Άνδρου

άλλουσ μακθτζσ.
2. Να αφουγκραςτοφν
τθ δθμιουργικότθτα
και τισ εμπειρίεσ των
άλλων μακθτϊν.

ςυνεργαςία μακθτϊν
Γ) Παρουςίαςθ ζργου
μακθτϊν

Ενότητεσ
Διδακτικϋσ υποενότητεσ 4.1.1, 4.1.2
Τν θεθάιαην 4, όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηηο
βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκίαο. Πξνθεηκέλνπ ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο λα είλαη ελεξγεηηθή
θξίλεηαη ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξεο ηερληθέο Φξελέ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ
καζεηώλ ζηελ ππνελόηεηα ησλ αλαγθώλ, ησλ αγαζώλ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνύ πξνηύπνπ, νη
καζεηέο ζπλδπάδνπλ ηα εκπεηξηθά έσο ηώξα εξεζίζκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ είηε από
πξνζσπηθή εκπεηξία είηε από ηνπο γνλείο ηνπο κε ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθόο θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεί
ηαθηηθέο εξσηήζεηο γηα λα ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο. Όηαλ εκθαληζηνύλ κέζα από ηελ
ζπδήηεζε ζέκαηα ηα νπνία δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο ηάμεο ηόηε ζα γίλεη ρξήζε ηεο
Αηδέληαο. Δθεί ζα ζεκεησζνύλ όια ηα ζέκαηα εθείλα πνπ νη καζεηέο ζα ζέιαλε λα αλαιπζνύλ
εηο βάζνο. Ζ ρξήζε ηεο παξαπάλσ ηερληθήο είλαη ζεκαληηθή δηόηη κέζα από απηήλ νη καζεηέο
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα ζέκαηα πνπ επηζπκνύλ λα κειεηήζνπλ παξαπάλσ ηόζν θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο όζν θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
ηεηάξηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ηερληθήο ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ
δεκηνπξγία ησλ κηθξώλ βηβιίσλ πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ.
Μέζα από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο
ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπο θαζώο θαη λα εηζαρζνύλ ζηελ κέζνδν έξεπλαο κέζσ ηνπ
πεηξακαηηθνύ ςειαθηζκνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγεί κε ππνζηεξηθηηθό ξόιν θαη ζπληνλίδεη
ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα ηίζεληαη ηα όξηα πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη
νκαιά ε δηαδηθαζία. Τα ρξεζηκνπνηεζέληα κέζα όπσο νη δηαθάλεηεο θαη νη θσηνηππίεο ζα
έρνπλ ξόιν δηέγεξζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο. Παξαδείγκαηα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
από ηνλ θαζεγεηή είλαη ε πξνβνιή κηαο λέαο δηαθήκηζεο ε νπνία έρεη απνθηήζεη κεγάιε
απήρεζε ή ε παξνπζίαζε κηαο θαηαλαισηηθήο έξεπλαο γηα ηηο ηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ.

Διδακτικϋσ υποενότητεσ 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
Σηηο ππνελόηεηεο απηέο, νη καζεηέο δηδάζθνληαη γηα ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο
θάζε επηρείξεζεο, απηνύο πνπ παξάγνπλ δειαδή πινύην ζε κία νηθνλνκία. Δίλαη πνιύ
ζεκαληηθό νη καζεηέο λα κάζνπλ λα εληνπίδνπλ ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζε θάζε επηρείξεζε,
ώζηε λα κπνξέζνπλ αξγόηεξα λα θαηαλνήζνπλ θαη ηηο έλλνηεο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ηεο
κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, θαζώο θαη λα εξκελεύνπλ ηνπο λόκνπο ηεο δήηεζεο θαη ηεο
πξνζθνξάο. Σπλεπώο, ζε απηό ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη κηα βησκαηηθή εθαξκνγή, ζηελ
νπνία νη καζεηέο θαινύληαη λα δηαπηζηώζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη, θαη λα ηηο εληάμνπλ ζηηο θαηεγνξίεο
ζπληειεζηώλ παξαγσγήο πνπ δηδάρζεθαλ (θεθάιαην, έδαθνο εξγαηηθή δύλακε).
Δθθώλεζε εθαξκνγήο:
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 4-5 αηόκσλ θαη θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη
ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα από ηα παξαθάησ:
α) ζε έλα αγξόθηεκα
β) ζε έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο επίπισλ
γ) ζε έλα ππαίζξην ρώξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ
δ) ζε έλα γπκλαζηήξην
ε) ζε έλα εζηηαηόξην
Έρνληαο πιένλ θαηαλνήζεη νη καζεηέο ηελ έλλνηα ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο, κπνξνύλ λα
αληηιεθζνύλ θαιύηεξα ηνλ αληηθεηκεληθό ζθνπό ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο είλαη ε
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο καθξνρξόληα. Σε απηό ην ζεκείν, ρξεζηκνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή
ηερληθή θαηαηγηζκόο ηδεώλ, όπνπ νη καζεηέο θαινύληαη λα ζθεθηνύλ ηη ρξεηάδεηαη κηα
επηρείξεζε ώζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο καθξνρξόληα. Σύκθσλα κε απηήλ ηελ
ηερληθή, νη καζεηέο εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηελ άπνςε ηνπο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα,
ρσξίο λα απαηηείηαη από ηνπο καζεηέο λα έρνπλ εηδηθέο γλώζεηο πάλσ ζην ζέκα. Σε απηήλ ηελ
εθπαηδεπηηθή ηερληθή, ππάξρεη πεξίπησζε λα αλαθεξζνύλ έλλνηεο πνπ έρνπλ ιίγε ή θαζόινπ
ζρέζε κε ην ζέκα, αιιά κε απηό ηνλ ηξόπν ζπιιέγνληαη ηδέεο πνπ ίζσο λα αμηνπνηεζνύλ ζε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην.
Σην ηέινο απηήο ηεο ελόηεηαο, νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ λόκν ηεο δήηεζεο θαη ηεο
πξνζθνξάο, πσο δειαδή πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ αγαζώλ.

Διδακτικϋσ υποενότητεσ 4.3.1, 4.3.2
Σηηο ππνελόηεηεο απηέο, νη καζεηέο δηδάζθνληαη γηα ην εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ηνλ
νηθνγελεηαθό πξνϋπνινγηζκό κε ζθνπό λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά λνηθνθπξηνύ – νηθνγέλεηαο,
λα αλαιύνπλ ην εηζόδεκά ησλ δύν ηειεπηαίσλ θαη ηέινο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ
νηθνγελεηαθό πξνϋπνινγηζκό. Μέζα από απηά ηα εξεζίζκαηα, νη καζεηέο καζαίλνπλ από κηθξή
ειηθία λα ζπλεζίδνπλ ζηελ απνηακίεπζε, λα απνθηνύλ θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε θαη λα
πξνζαξκόδνληαη ζηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο.
Σε απηό ην ζεκείν γίλνληαη εξσηαπνθξίζεηο κε ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα αλαιπζνύλ νη
απνθάζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη λα εθκαηεπζνύλ από απηνύο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο
απνθάζεηο απηέο. Οη καζεηέο ζα αλαζύξνπλ από ηελ κλήκε ηνπο εκπεηξίεο από ηηο απνθάζεηο
ηεο δηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο, έηζη ώζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην
εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ. Κάπνηεο από ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπο δνζνύλ θαη αθνξνύλ ηε
ιήςε απνθάζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνύ είλαη:


Πόζν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο ζα θαηαλαισζεί θαη πόζν ζα
απνηακηεπζεί;



Τν κέξνο πνπ ζα θαηαλαισζεί, ζε πνηα αγαζά θαη ζε πνηεο πνζόηεηεο ζα θαηεπζπλζεί;



Τν κέξνο πνπ ζα απνηακηεπζεί, πόζν ζα είλαη, γηα πόζν ρξόλν ζα δηαξθέζεη ε
απνηακίεπζε θαη γηα πνηνλ ζθνπό;

Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο επεξεαζκνύ ησλ απνθάζεσλ ρξήζεο ηνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο είλαη:


Πνην είλαη ην ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ;



Πνην ην κέγεζνο θαη ε ζύλζεζε (ειηθία, θύιν θηι.) ηνπ λνηθνθπξηνύ;



Σε πνην γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ (νξεηλό, πεδηλό θηι.) βξίζθεηαη ην λνηθνθπξηό;



Πνην ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ (ρσξηό, πόιε, είδνο θαη ρώξνο εξγαζίαο θηι.) ηνπ
λνηθνθπξηνύ;

Τέινο, ζε απηό ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη κηα βησκαηηθή εθαξκνγή, ζηελ νπνία νη
καζεηέο θαινύληαη λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ, λα αλαιάβνπλ έλα ξόιν νηθνγέλεηαο ή
λνηθνθπξηνύ θαη λα απαληήζνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό πνπ ζα ζπληάμνπλ
θαη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ πιενλάζκαηνο.
Δθθώλεζε εθαξκνγήο:
Ζ θάζε νκάδα απαληάεη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα αλάινγα κε ηνλ ξόιν ηεο:
α. Απνηειείηε νηθνγέλεηα ή λνηθνθπξηό; Γηαηί;

β. Καηαγξάςηε ηα έζνδά ζαο γηα έλαλ κήλα.
γ. Καηαγξάςηε ηα έμνδά ζαο γηα ηνλ ίδην κήλα.
δ. Έρεηε πιεόλαζκα ή έιιεηκκα;
ε. Αλ αηνκηθά έρεηε πιεόλαζκα, δώζηε κία πξόηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ.
Αο παξνπζηάζεη ε θάζε νκάδα ην ζρέδηό ηεο θαη ηελ πξόηαζε γηα ην πηζαλό πιεόλαζκα.
Ομάδα Α

Υπνζέζηε όηη βξίζθεζηε ζε κία πόιε γηα ηηο ζπνπδέο ζαο θαη ζπγθαηνηθείηε κε έλαλ
θίιν/θίιε.
Ομάδα Β

Υπνζέζηε όηη είζηε έλα δεπγάξη ζπληαμηνύρσλ
Ομάδα Γ

Υπνζέζηε όηη απνηειείηε νηθνγέλεηα κε δύν παηδηά.
Μέζα από απηή ηελ νκαδηθή βησκαηηθή εθαξκνγή, νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα
ζπιιάβνπλ πην εύθνια έλα πξόηππν νηθνγελεηαθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ή πξνϋπνινγηζκνύ
ελόο λνηθνθπξηνύ θαη λα κπνξνύλ λα βνεζνύλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηε ζύληαμε
ηνπ, ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ζηε πηνζέηεζε ηνπ πξνηύπνπ ηνπ
νξζνινγηθνύ θαηαλαισηή.

Διδακτικϋσ υποενότητεσ 4.4, 4.5
Τν κάζεκα ην νπνίν δηδάζθεηαη είλαη ε πνιηηηθή παηδεία ηεο Α ιπθείνπ. Οη ελόηεηεο πνπ ζα
αλαιπζνύλ είλαη «4.4 ην θξάηνο σο παξαγσγόο θαη σο θαηαλαισηήο» θαη» «4.5 Βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 45 ιεπηώλ. Οη ζηόρνη ηνπ
καζήκαηνο είλαη νη καζεηέο κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίδνπλ ηηο
βαζηθέο κνλάδεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο λα θαηαλννύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα νξίδνπλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ όιε
δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηελ αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο Φξελέ γηα ηελ επίηεπμε πην θαιώλ
απνηειεζκάησλ. Πην αλαιπηηθά ην κάζεκα ζα γίλεη κε έλαλ βησκαηηθό ηξόπν έηζη ώζηε νη
καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ εηο βάζνο ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζώο θαη ηνπο
βαζηθνύο ππιώλεο ηεο.
Οη βαζηθέο ππνελόηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη νη 3 βαζηθνί παξάγνληεο ηνπ νηθνλνκηθνύ
ζπζηήκαηνο, ηα δεκόζηα αγαζά, νη Γ.Δ.ΚΟ ,ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Δκπαιδεσηικές Σετνικές και εποπηικά μέζα:
Ζ εθπαηδεπηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ (brainstorming) .
Πξαθηηθά νη καζεηέο κέζα ζε έλα αξκνληθό πιαίζην πξνηείλνπλ ηδέεο ζρεηηθά κε ην πνηεο
απνηεινύλ ηηο βαζηθέο κνλάδεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, πνηα είλαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη πνηα είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Δπίζεο εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηη λέα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ζηελ αξρή ιέλε
γηα ηα λέα ηεο εκέξαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην επέιηθην ην ηκήκα.
Πην αλαιπηηθά γηα ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ ζα αθνινπζεζνύλ ηα παξαθάησ βήκαηα:
· Πξώην ζηάδην: Ο θάζε καζεηήο γξάθεη αλώλπκα ζε έλα ραξηί ζε κόιηο κηα πξόηαζε ηελ
άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ην πνηα ζηνηρεία ζεσξεί πσο πεξηέρεη ην ειιεληθό νηθνλνκηθό ζύζηεκα
· Γεύηεξν ζηάδην: Έλαο καζεηήο αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη ηα ραξηάθηα
· Τξίην ζηάδην: Σπδήηεζε πάλσ ζηηο ηδέεο πνπ αθνύζηεθαλ
Μεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο δηαηππώλνληαη εξσηήζεηο από ηνπο καζεηέο θαζώο θαη
πξνηάζεηο βειηίσζεο.
Τα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη θηκσιίεο, ηα ραξηηά, ν πίλαθαο, ν πξνβνιέαο
θαη ηα ζρνιηθά βηβιία

Βιωματικό Εργαςτόρι “Μικρϊ Βιβλύα”
Ζ ινγηθή πίζσ από απηή ηε δξάζε είλαη νη καζεηέο ζηα ρξνληθά πιαίζηα 4
δηδαθηηθώλ σξώλ λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα ζρεηηθά κε ηα παξαγόκελα αγαζά
ηεο ηνπηθήο θαη όρη κόλν νηθνλνκίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθό ηνπο
“Μηθξό Βηβιίν” πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηνπ αγαζνύ πνπ ζα δηαιέμνπλ από ηνλ
παξαγσγό ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ δξάζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νκάδεο ησλ 3 ή 4 αηόκσλ.
Δηδηθόηεξα, ε δηαδηθαζία θαηά βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:
Σε πξώηε θάζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα νιηγόιεπηε δηάιεμε από ηνλ δηδάζθνληα
πνπ ζα έρεη σο ζέκα ηε ζύλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. Σπγθεθξηκέλα, ζα απαξηζκηζηνύλ
ηα ηνπηθά αγαζά πνπ θηλνύλ ηελ νηθνλνκία ηεο θνηλόηεηαο θαη ζα απνδνζεί ε ζεκαζία πνπ
έρνπλ. Ακέζσο κεηά, ε ηάμε ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθήο-βησκαηηθήο εθδξνκήο ζα επηζθεθζεί
ηνλ ηνπηθό ζπλεηαηξηζηηθό ζύιινγν παξαγσγώλ “Κνρύινπ” θαη εθεί νη καζεηέο ζα εθιάβνπλ
όια ηα εξεζίζκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ έξεπλα πνπ ζα εθπνλήζνπλ θαη ηε δεκηνπξγία ζηε
ζπλέρεηα ηνπ “Μηθξνύ Βηβιίνπ”. Οη καζεηέο, έρνληαο ήδε ρσξηζηεί ζε νκάδεο ζύκθσλα κε ηελ
πξνηίκεζε ηνπο, ζα αλαζέζνπλ κόλνη ηνπο ξόινπο ζηελ νκάδα (ππεύζπλνο ζύληαμεο,
θσηνγξάθνο, ηππνγξάθνο) θαη ηελ ώξα ηεο μελάγεζεο-νκηιίαο ησλ ηνπηθώλ παξαγσγώλ ζα
απαζαλαηίζνπλ νηηδήπνηε ηνπο θηλεί ηελ πεξηέξγεηα θαη ζα θαηαγξάςνπλ όηη αμίδεη λα

ζεκεησζεί θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπο θξίζε. Οη ηνπηθνί παξαγσγνί ζα επεμεγήζνπλ κε
βησκαηηθό ηξόπν ηελ πνξεία ησλ αγαζώλ από ηνλ παξαγσγό ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζα ζηαζνύλ
ηδηαίηεξα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ην επάγγεικά ηνπο. Οη
καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη
αθόκα θαη λα πάξνπλ κηα νιηγόιεπηε ζπλέληεπμε από ηνπο παξαγσγνύο. Τν δεηνύκελν είλαη
λα θηλεηξνδνηεζνύλ από ηελ όξεμε θαη ην κεξάθη ησλ επαγγεικαηηώλ θαη λα αλαπηύμνπλ ην
αίζζεκα ηεο απηελέξγεηαο.
Σε δεύηεξε θάζε, νη καζεηέο εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ
δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ έξγνπ (ηνπ “Μηθξνύ Βηβιίνπ”). Σπγθεληξώλνληαο όιν ην πιηθό πνπ
θαηέγξαςαλ θαη απέθηεζαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή θαη
ηαμηλνκώληαο ην, ζα ελεξγήζνπλ ν θαζέλαο ζύκθσλα κε ην ξόιν πνπ έρεη ζηελ νκάδα γηα λα
επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Ο ππεύζπλνο ζύληαμεο ζα αλαιάβεη ηε ζύληαμε ηνπ
βηβιίνπ, ν ηππνγξάθνο ηελ βηβιηνδεζία ηνπ θαη ν θσηνγξάθνο-γξαθίζηαο ηελ εηθαζηηθή
επηκέιεηα.
Σηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε, νη καζεηέο ζα κνηξαζηνύλ ηελ εκπεηξία θαη ηηο
δεκηνπξγίεο ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Άλδξνπ. Πξόθεηηαη
νπζηαζηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο παξνπζίαζεο-έθζεζεο-αληαιιαγήο ησλ δεκηνπξγηώλ
ησλ καζεηώλ κε ηηο αληίζηνηρεο δεκηνπξγίεο (άιινπ ζέκαηνο ή θαη ηνπ ίδηνπ) ηεο θηιηθήο
ζρνιηθήο ηάμεο. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζα νινθιεξώζεη ηελ δξάζε ηνπ Βησκαηηθνύ
Δξγαζηεξίνπ θαη ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα ζρέζεσλ θηιίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ
θαη καζεηώλ.
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