


ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 
 

 ΜΑΡΙΑ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

 ΠΕ 80, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική/ές που εντάσσεται ο
όμιλος 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

 2

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 
 

 Α-Γ Γυμνασίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές μετά το πέρας του ομίλου να είναι ενημερωμένοι 
και χρηματοοικονομικά 
υπεύθυνοι πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν σε κάθε φάση της 
ζωής τους να λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις για την 
αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων τους και την 
εξασφάλιση της οικογένειάς τους.

Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται εις βάθος έννοιες όπως
οι “επιθυμίες, επιλογές, αποταμίευση για μελλοντικές 
χρήσεις, συνταξιοδοτική ευημερία, διαφοροποίηση 
κινδύνου” ούτως ώστε να μπορούν να προστατέψουν τους 
εαυτούς τους σε περίπτωση ενδεχόμενης οικονομικής 
κρίσης.

 

Διδακτική μεθοδολογία  Καθοδηγούμενη ανακάλυψη ,  διερευνητική μέθοδος,



 διάλογος και συζήτηση, συνεργατική διδασκαλία και 
μάθηση, επίλυση προβλήματος με διδακτικές 
μεθόδους που αξιοποιούν τις τέχνες, βιωματική 
μάθηση.

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. 
- Συναποφασίζουμε τους όρους του 
Συμβολαίου της ομάδας και 
δεσμευόμαστε ότι θα τους τηρούμε.
- Συμπληρώνουμε έντυπο με τα στοιχεία μας.
- Συμπληρώνουμε Ερωτηματολόγια για 
ανάδειξη ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων 
και μοιράζουμε ρόλους στα μέλη της 
ομάδας.
-Δημιουργούμε ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 
( Portfolio ) . 
- Εξοικειωνόμαστε με  τα οικονομικά ως έννοια
-Δημιουργία έντυπης ή/και ψηφιακής 
εργασίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΙ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Κερδίζω

- Από ποιούς παράγοντες καθορίζεται Το εισόδημα 

-πως μπορούν οι άνθρωποι  να αυξήσουν το εισόδημα
τους, να ανέλθουν στην ιεραρχία μιας επιχείρησης και
να διεκδικήσουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους. 
- Εισόδημα  από μη εξαρτημένη εργασία, δηλαδή από 
επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ατόμου.
-Εισόδημα  αποκτηθέν μέσω του πλούτου που 
ενδεχομένως προέρχεται από κάποια κληρονομιά, 
από προσωπικές αποταμιεύσεις αλλά και από 
αποδοτικές επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει 
στην πορεία της ζωής μας, όπως οικόπεδα, σπίτια, 
μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά., λαμβάνοντας τη 
μορφή τόκων, ενοικίων, μερισμάτων και 
κεφαλαιουχικών κερδών.



Καταναλώνω

-Γιατί τα άτομα καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες .

-Γιατί τα άτομα  δεν είναι σε θέση να αγοράσουν όλα 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επιθυμούν να 
αποκτήσουν και να καταναλώσουν. 

-Πώς τα άτομα επιλέγουν ποια αγαθά θα αγοράσουν 
και ποια θα «απορρίψουν».

- Πώς μπορούν οι άνθρωποι να βελτιώσουν την 
οικονομική τους ευημερία,
 -Πώς μπορούν οι άνθρωποι να λειτουργούν ως 
έξυπνοι καταναλωτές. 
-Τι είναι ο βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος 
χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
-Συλλογή πληροφοριών, ανάλυση και διάκριση 
αναγκών και επιθυμιών και κατάρτιση του 
κατάλληλου προϋπολογισμού.
 - Θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Maslow.
- Δημιουργία Παρουσίασης και περιγραφή 
στην ολομέλεια της τάξης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Αποταμιεύω

- Τι είναι η αποταμίευση
- Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να αποταμιεύουν 
- Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των 
αποταμιεύσεών μας, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και
σε μακροοικονομικό επίπεδο (εισόδημα, οι στόχοι 
μας, η διάρκεια αποταμίευσης στην πορεία της ζωής 
μας, το ύψος των επιτοκίων και του πληθωρισμού, η 
οικονομική και πολιτική σταθερότητα και 
συμπεριφορικοί παράγοντες όπως ο αυτοέλεγχος, η 
πειθαρχία, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός προς τον 
εαυτό μας και τα παιδιά μας)
- Ποιό είναι το “άριστο” επίπεδο αποταμίευσης 
σύμφωνα με τους θεωρητικούς του 
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Επενδύω



- Τι είναι η επένδυση
- Τι είναι το διαθέσιμο εισόδημα
-Πώς επιτυγχάνουμε αύξηση του εισοδήματος ή του 
πλούτου μας στο μέλλον
-Τι απαιτεί η κατασκευή ενός αποτελεσματικού 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου
-Ανάλυση σωστής επενδυτικής στρατηγικής ( διεθνική
και διαχρονική διαφοροποίηση, επενδύσεις σε 
διαφορετικές χώρες και αγορές, αλλά και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα) 

-Κύρια χαρακτηριστικά μίας επένδυσης  (χρονική 
διάρκεια λήξης της, η βεβαιότητα της απόδοσής της 
(ο κίνδυνος), η ικανότητά της να ρευστοποιηθεί και η 
φορολογική της μεταχείριση.)
-Οι επενδύσεις με υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση 
ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Δανείζομαι
-Τι είναι ο δανεισμός 
-Τι είναι ο τόκος και το επιτόκιο
-Ο σκοπός και οι λόγοι που οι άνθρωποι δανείζονται
 -Ύψος του κεφαλαίου που δανείζονται οι άνθρωποι 
-Η δυνατότητα που έχουν οι δανειζόμενοι στο μέλλον 
να ανταποκριθούν σ’ αυτήν τη σοβαρή υποχρέωση 
που αναλαμβάνουν σήμερα. 
- Με τι κριτήρια οι δανειστές  (συνήθως οι τράπεζες) 
πρέπει να εγκρίνουν ή και να απορρίπτουν τις 
αιτήσεις δανείων
-Γιατί οι δανειολήπτες που χαρακτηρίζονται από 
υψηλότερο κίνδυνο χρεώνονται με υψηλότερα 
επιτόκια
- κίνδυνοι από υπερβολικό δανεισμό (ολικής ή 
μερικής πτώχευσης ατόμων, οργανισμών ή κρατών.)

Μάρτιος

Δωρίζω
-Πράξεις ουσιαστικής κοινωνικής αλληλεγγύης που 
ανταποκρίνονται στις πρόσκαιρες ή στις μόνιμες 
αδυναμίες των συνανθρώπων μας που αναδεικνύουν 



τις αξίες της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού.
- Από που μπορεί να προέρχονται οι δωρεές
- Τι μορφές λαμβάνουν οι δωρεές.
- Τα Είδη δωρεάς (μερικοί άνθρωποι προτιμούν να 
δωρίζουν χρήματα, άλλοι να προσφέρουν χρόνο και 
εργασία ως εθελοντές, και άλλοι να προσφέρουν 
τρόφιμα, ρούχα ή άλλα αγαθά.)
-Εθνικοί ευεργέτες οι οποίοι, σε δύσκολες περιόδους,
συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας 
και οικονομίας με σημαντικά έργα και δωρεές.
-Η προσφορά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, 
σωματεία, συλλόγους και φορείς, ή για διάφορους 
ευγενείς σκοπούς, είναι μόνο για όσους έχουν πολλά 
χρήματα;

Απρίλιος 

Ασφαλίζομαι

-Πώς προστατεύονται οι άνθρωποι από ενδεχόμενους 
κινδύνους διαφόρων μορφών που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, οι οποίοι μπορούν να 
επιφέρουν σοβαρές χρηματοοικονομικές και 
ψυχολογικές συνέπειες στους ίδιους και την 
οικογένειά τους.

- Απρόσμενη απώλεια εισοδήματος (λόγω ασθένειας ή
ατυχήματος, απώλεια ή φθορά περιουσιακών 
στοιχείων που προκύπτουν από πιθανή κλοπή, σεισμό
ή φωτιά,γενικότερα θέματα υγείας και ζωής) .
-Αναγκαιότητα της ασφάλισης και της προστασίας της
ζωής και της περιουσίας.
- Από τη εξαρτάται η απόφαση για το ύψος και το 
είδος της ασφάλισης (από το ατομικό εισόδημα, τα 
καταναλωτικά πρότυπα και από το επίπεδο 
ανάπτυξης της εκάστοτε κοινωνίας στην οποία 
ανήκουν.)

ΜΑΙΟΣ 

- Εθνική οικονομία 
-Παγκώσμιες οικονομικές εξελίξεις
-Οικονομολόγοι νομπελίστες και η συνεισφορά τους 
στην οικονομική επιστήμη. 



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
Αξιολόγηση μαθητών/τριών
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου 
( Εντυπώσεις, σχόλια για την πορεία των 
συναντήσεών μας, προτάσεις, ιδέες για την 
επόμενη σχολική χρονιά).
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ
Συζητούμε για τα συναισθήματά μας και τις 
εμπειρίες μας για την σχολική χρονιά

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

 
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/kerdizw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/
apotamieuw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/
asfalizomai/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/
daneizomai/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/dwrizw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/
ependuw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/
katanalwnw/

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

 Επιλογή μέσα από κλήρωση

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Αξιολόγηση της συμμετοχής στις δράσεις του ομίλου.
Διαδραστικά παιχνίδια αξιολόγησης.
Ανάληψη πρωτοβουλιών. 
Η τήρηση των όρων του Συμβολαίου του ομίλου.
Ο βαθμός επιμέλειας στην αρχειοθέτηση.
Η ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες και η 
πραγματοποίηση των υποχρεώσεων.  
Βαθμός προθυμίας για συμμετοχή στις ομαδικές και 
τις προφορικές εργασίες.
 Αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με 
ερωτηματολόγια παρατήρησης.
Ετεροαξιολόγηση μεταξύ των μαθητών

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 
λήξης) 
 

 Πέμπτη?: 14.15 – 15.45 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας
Αίθουσα Εργαστηρίου πληροφορικής, 
Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

 
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού .

https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/ependuw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/ependuw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/dwrizw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/daneizomai/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/daneizomai/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/asfalizomai/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/asfalizomai/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/apotamieuw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/apotamieuw/
https://www.gfli.gr/o-kuklos-tou-xrhmatos/kerdizw/


Πρόεδρος του ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού και καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Δ. Φίλιππας

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

 Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού .
Πρόεδρος του ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού και καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
του
Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Δ. Φίλιππας
 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Αξιολόγηση από τους μαθητές/τριες, μέσω 
Ερωτηματολογίου. 
- Αποτίμηση ομίλου από τη Συντονίστρια 
καθηγήτρια, μέσω Εκθεσης πεπραγμένων

 

Ποιοι από τους 4 κεντρικούς άξονες
δράσης του 5ου Προτύπου 
Γυμνασίου Χαλκίδας  εμπεριέχονται
στον όμιλο και με ποιον τρόπο. 

- Συμπερίληψη και δεξιότητες ζωής :

Θα δοθεί η δυνατότητα στους 

μαθητές/τριες,  να αλληλεπιδρούν, να μοιράζονται 
απόψεις, να
συνεργάζονται  με κοινούς 
στόχους,(ρουτίνες σκέψης και δράσεις 
προσανατολισμένες στην αποδοχή του 
διαφορετικού και στην εξάσκηση στη 
συνεργασία παρ’ όλες τις διαφορές τους).

- Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας : Κυκλική 
οικονομία.

- Ψηφιακές δεξιότητες : 
Μέσω της διερευνητικής μάθησης, συχνές 
αναζητήσεις πηγών και πληροφοριών από 
το Διαδίκτυο, αναθέσεις εργασιών (Projet), 
Παρουσιάσεων (Power Point), επικοινωνία 
μέσω της η-τάξης, ψηφιακά παραδοτέα.

- Σύνδεση με την τοπική κοινωνία : 
Επισκέψη σε επιχειρήσεις της περιοχής μας 

Παραδοτέα  
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