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Οι στόχοι μας 
Η εκπαίδευση στον οικονομικό γραμματισμό  (economic / financial literacy) θεωρείται ότι 

πρέπει να ξεκινάει από μικρή ηλικία, καθώς ο ρόλος του οικονομικού γραμματισμού στον 

αυτοέλεγχο και στη διαχείριση των ατομικών πόρων κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός 

(Akhan, 2015). 

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες των 

πρώτων τάξεων του Δημοτικού σε απλές οικονομικές έννοιες, τις οποίες συναντούν στην 

καθημερινότητά τους και κυρίως τη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες 

«χρειάζομαι» και «έχω ανάγκη», αλλά και να κατανοήσουν έννοιες όπως το εισόδημα, 

ξοδεύω με υπευθυνότητα και σχεδιάζω τον οικονομικό μου προϋπολογισμό, ώστε να 

μπορέσουν στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν μέσα από απλές δραστηριότητες. 

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
(Σκοπός του εργαστηρίου: γνωριμία με τις διαφορετικές μεθόδους 
πληρωμής ) 
Οι μαθητές / τριες:  
1. κατονόμασαν τις μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιούν στην οικογένειά τους.  
2. κατηγοριοποίησαν τις μεθόδους πληρωμής που ανέφεραν.  

Ενδεικτικά  θέσαμε  τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Με ποιον τρόπο πληρώνουν οι γονείς σας όταν πηγαίνετε στο σούπερ 

μάρκετ / στο φούρνο, να αγοράσετε παιχνίδια κλπ; 

Γνωρίζετε άλλους τρόπους πληρωμής που δεν χρησιμοποιούν οι γονείς 

σας / τα πρόσωπα της οικογένειάς σας, αλλά τους έχετε δει σε ταινίες, 

σειρές, διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο; 

 



Αξιοποιώντας τις απαντήσεις των μαθητών προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός  ονλάιν 

εννοιολογικού χάρτη 

 

Συζητήσαμε  σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι ανάλογα με την ηλικία τους π.χ. οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας 

χρησιμοποιούν κυρίως μετρητά και κάρτες, ενώ οι γονείς των παιδιών 

επιλέγουν την πληρωμή με χρήση smartwatch / smartphone. 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εισόδημα 

Ζητήσαμε από τους μαθητές να αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους 

κερδίζουν το εισόδημά τους, δηλαδή το χαρτζιλίκι τους (γιορτές, γενέθλια, 

δουλειές στο σπίτι κλπ.) και σημειώσαμε τις απαντήσεις τους στον πίνακα της 

τάξης. 

2η δραστηριότητα (ολομέλεια τάξης): Χρησιμοποιήσαμε τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι μαθητές στη δραστηριότητα 1 για να δημιουργήσουμε στην 

ολομέλεια έναν εννοιολογικό χάρτη ονλάιν (οπτικοποίηση και ομαδοποίηση 

των απαντήσεων των μαθητών  

 

3η δραστηριότητα (ολομέλεια τάξης): Συζητήσαμε με τους μαθητές 

αναφορικά με την έννοια της χρήσης των χρημάτων ως αντάλλαγμα για 

μια δουλειά που προσφέρεται. 

Επέκταση δραστηριότητας: Ζητήσαμε από τους μαθητές να διατυπώσουν 

παραδείγματα όπου μια εργασία / δουλειά μπορεί να έχει διαφορετικό 

αντάλλαγμα από τα χρήματα π.χ. ηθική ικανοποίηση όταν βοηθάω κάποιον, 

αυτοκόλλητο / σφραγίδα όταν δεν κάνω λάθη στην ορθογραφία κλπ. 

 



3ο Εργαστήριο: Έχω ανάγκη - Χρειάζομαι  

 

1η δραστηριότητα (ομαδική): Έχω ήδη εκτυπώσει τις εικόνες και έχω 

χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες (βλ. σελ. 23). Μοίρασα τις εικόνες 

στους μαθητές για να τις κόψουν και να τις ταξινομήσουν ανάλογα με 

το αν θεωρούν ότι τα εικονιζόμενα αντικείμενα είναι ανάγκες ή 

επιθυμίες. Ενημέρωσα τους μαθητές ότι μόλις ολοκληρώσουν τη 

δραστηριότητα, ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα κληθεί να 

τοποθετήσει τις επιλογές της ομάδας του στον πίνακα της τάξης και να 

τις αιτιολογήσει. 

Οι μαθητές / τριες: διακρίνουν την έννοια των ρημάτων  «έχω ανάγκη» - 
«επιθυμώ» 

1η ομάδα 

Έχω ανάγκη 

                                              



    1η ομάδα Επιθυμώ 

 

 

 

 

 

 



2η ομάδα : ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ 

                       
 

    2η ομάδα :  ΕΠΙΘΥΜΩ                                      

 

 



 Η δραστηριότητα αυτή ήταν αφορμή για να συζητήσουμε  με τους μαθητές 

παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου π.χ αν κάποιος 

μαθητής παρακολουθεί μαθήματα κιθάρας χρειάζεται κιθάρα σε αντίθεση με 

κάποιον που δεν παρακολουθεί ή κάποιος μαθητής χρειάζεται λάπτοπ για να 

παρακολουθεί τα μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ ο μαθητής που έχει 

τάμπλετ δεν χρειάζεται να αγοράσει και λάπτοπ για τον ίδιο λόγο. Διατυπώσαμε 

στην ολομέλεια έναν ορισμό για το ρήμα «έχω ανάγκη», τον οποίο 

χρησιμοποιούμε για αγαθά / αντικείμενα ή υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες 

και αναγκαίες για την επιβίωσή μας όπως το φαγητό, το   νερό, ο ήλιος, τα 

ρούχα, η εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη, σε αντίθεση με το ρήμα «επιθυμώ» 

το οποίο χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε αγαθά/ αντικείμενα τα οποία 

επιθυμούμε, θα θέλαμε να τα έχουμε αλλά δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιβίωσή μας π.χ. γλυκά.  

4ο Εργαστήριο: Ξοδεύω  

1η δραστηριότητα (ατομική): Μοίρασα στους μαθητές τα φύλλα 

εργασίας 3 και 4 και 8 φασόλια ή άλλο μικρό αντικείμενο, ώστε να 

χωράει στα κουτάκια. Εξήγησα στα παιδιά ότι αυτά τα φασόλια είναι το 

«χαρτζιλίκι» τους και πρέπει να αποφασίσουν πώς θα το μοιράσουν 

στις 4 δραστηριότητες που υπάρχουν. Τα κουτάκια είναι περισσότερα 

από το «χαρτζιλίκι» τους, άρα οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν 

πώς θα το κατανείμουν. Συζητήσαμε στην ολομέλεια για τις επιλογές 

τους. 

 



 

Μόλις ολοκλήρωσα τη δραστηριότητα ζήτησα από τους 

μαθητές να αναπαραστήσουν τα φασόλια που έβαλαν σε 

κάθε κουτάκι με κουκκίδες ή φασολάκια. Έτσι μπορέσαμε να 

βάλουμε  τα φύλλα εργασίας στο portfolio των μαθητών. 

Σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ποσοστά των απαντήσεων των παιδιών 

όσον αφορά το Δεκατιανό στο σχολείο οι περισσότεροι προτίμησαν 



να πάρουν φαγητό από το σπίτι, και σχετικά με τη βόλτα το 

μεγαλύτερο ποσοστό επέλεξε το 1 και το 2 δηλαδή να πάρει κάτι από 

το σπίτι να φάει και χυμό από το περίπτερο. Σχετικά με τα 

βιντεοπαιχνίδια οι περισσότεροι προτίμησαν να παίξουν με τα 

παιχνίδια που ήδη έχουν ή να νοικιάσουν το παιχνίδι που τους 

αρέσει. Έτσι θα εξοικονομούσαν χρήματα ώστε να πάρουν ένα καλό 

ζευγάρι παπούτσια, εφόσον τα παλιά είχαν τρυπήσει. 

4ο Εργαστήριο: Ξοδεύω 2η δραστηριότητα 

Θέσαμε  στους μαθητές μελέτες περίπτωσης και το υς  

ζητήσαμε  να αποφασίσουν τη διαχείριση των εξόδων . 

Μελέτες περίπτωσης για συζήτηση με 

τους μαθητές στην ολομέλεια 

1.Η Άννα έχει 45 ευρώ και θέλει να αγοράσει μια κούκλα που 

στοιχίζει 35 ευρώ και ένα βιβλίο που στοιχίζει 15 ευρώ, αλλά 

ξέρει ότι τα χρήματα που έχει δεν φτάνουν. Τι της προτείνεις; 

2.Ο Νίκος έχει 50 ευρώ, αλλά επειδή τα χρήματά του δεν 

είναι αρκετά δεν μπορεί να αποφασίσει πώς να κατανείμει 

τα χρήματά του, ώστε να καταφέρει να αγοράσει 

τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα: 

Α) Να αγοράσει ένα καινούριο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια 

γιατί τα παλιά του έχουν ήδη μια μικρή τρυπούλα στη φτέρνα; 

Β) Να αγοράσει ένα καινούριο λογοτεχνικό βιβλίο γιατί 

τελείωσε αυτό που του είχε κάνει δώρο η θεία του και δεν έχει 

βιβλίο για να διαβάζει το βράδυ πριν κοιμηθεί; 

Γ) Να πάρει δώρο στην Άννα; Τον έχει καλέσει στο πάρτι της 

και πώς θα πάει με άδεια χέρια; Ντρέπεται! 



3.Η Μαρία έχει 50 ευρώ και θέλει να αγοράσει ένα πατίνι. 

Βρήκε ένα που κάνει ακριβώς 50 ευρώ, αλλά δεν την 

πολυαρέσει. Προτιμά ένα άλλο που έχει δει, αλλά κάνει 80 

ευρώ. Δεν ξέρει τι θέλει να κάνει… από τη μία θέλει να 

αγοράσει ένα πατίνι, αλλά από την άλλη δεν έχει τα χρήματα 

να αγοράσει αυτό που πραγματικά της αρέσει, Τι της 

προτείνεις; 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



Οι προτάσεις για την 1η περίπτωση  ήταν: α) να αγοράσει μόνο την 

κούκλα ή μόνο το βιβλίο (κρίνοντας ποιο είναι πιο απαραίτητο για την 

ίδια β)να αγοράσει την κούκλα κι ένα πιο φθηνό βιβλίο ή το 

αντίστροφο γ)να περιμένει λίγο καιρό ακόμη και να συγκεντρώσει πιο 

πολλά χρήματα, ώστε να πάρει αυτά που πραγματικά επιθυμεί. 

2η περίπτωση:  Ο Νίκος να αγοράσει καινούργια παπούτσια, να 

δανειστεί ένα βιβλίο από τη δανειστική βιβλιοθήκη του δήμου ή του 

σχολείου του και για την Άννα να φτιάξει μια ωραία ζωγραφιά, μια 

κάρτα ή να κάνει μια κατασκευή. 

3η περίπτωση: α)Η Μαρία να αγοράσει το πιο φθηνό πατίνι και να το 

διακοσμήσει όπως θέλει ή β) να περιμένει λίγο καιρό ακόμα ώστε να 

αποταμιεύσει κι άλλα χρήματα , ώστε να αγοράσει το πατίνι που 

πραγματικά επιθυμεί ή να περιμένει τις εκπτώσεις να το πάρει πιο 

φθηνά. 

Εργαστήριο 6: Δανείζομαι: Σκοπός του εργαστηρίου: να 
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σημασία των εννοιών 

«δανείζομαι», «επιστρέφω» 

Ζητήσαμε από 1 –2 μαθητές να εξηγήσουν πώς θα ένιωθαν / 

αντιδρούσαν στην κάθε μελέτη περίπτωσης. Οι πρώτες 

κάρτες αφορούν μελέτες περίπτωσης καθημερινού 

δανεισμού όπως π.χ. ένα μολύβι, ένα παιχνίδι, ένα βιβλίο. 

Ξεκινήσαμε από αυτές και στη συνέχεια  ασχοληθήκαμε με 

τις κάρτες  οι οποίες αφορούν χρήματα. 

Συζητήσαμε στην τάξη τις «σωστές συμπεριφορές» π.χ. όταν 

βρίσκω κάτι που δεν μου ανήκει το δίνω σε κάποιον μεγάλο 

ή αν ξέρω σε ποιον ανήκει το επιστρέφω στον κάτοχό του 

επειδή μπορεί να στενοχωριέται που το έχασε. Κάναμε 

αντίστοιχες συζητήσεις με τα χρήματα. Στόχος του 

εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια 

της υπευθυνότητας γενικά και ειδικότερα την έννοια της 

υπεύθυνης διαχείρισης του εισοδήματός τους. 

 



 Δραστηριότητα 1α 

 



Εργαστήριο 6: Δανείζομαι - Επιστρέφω: Δραστηριότητα 1β 

 



Ενδεικτικές απαντήσεις 

 



 

Στο τέλος του προγράμματος δόθηκε στα παιδιά το ακόλουθο φύλλο 

αυτοαξιολόγησης όπου οι περισσότερες απαντήσεις κυμάνθηκαν 

ανάμεσα στο 2 και το 3. 

 

 



 

 

Στη συνέχεια έχοντας κάνει τις δικές μου παρατηρήσεις καθόλη τη διάρκεια του 

προγράμματος κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο της 

τάξης. Πετύχαμε όλους τους στόχους μας με μια δυσκολία στη διαμόρφωση του 

προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων τους και κάποια δυσκολία στην 

ιεράρχηση των αναγκών τους. 



 

Εργαστήριο 1: Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι 

πληρωμών και μπορεί να κατονομάσει τις περισσότερες από 

αυτές. 

   

Εργαστήριο 2: Μπορεί να αναφέρει τις πηγές του εισοδήματός του /της, να  

δώσει παραδείγματα και να εκφράσει τη γνώμη του /της 

όσον αφορά τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες των 

ανθρώπων. 

 

Εργαστήριο 3: Μπορεί να διακρίνει τη διαφορά των ρημάτων «έχω ανάγκη» 

και «χρειάζομαι», να αξιολογήσει και να ιεραρχήσει τις 

ανάγκες του / της. 

 

Εργαστήριο 4: Μπορεί να ασκήσει κριτική ως προς τη διαχείριση των 

εξόδων, να αξιολογήσει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες του 

/της και τις επιθυμίες του /της στις οποίες θα αποφασίσει να 

ξοδέψει το χαρτζιλίκι του/της. 

 

Εργαστήριο 5: Μπορεί να διαμορφώσει τον προϋπολογισμό του 

εισοδήματος και των εξόδων του/της. 

 

Εργαστήριο 6: Μπορεί να αξιολογήσει τις περιπτώσεις όπου πρέπει να 

επιστρέψει ό,τι έχει δανειστεί. 
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