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καταλάβουν τις διαδικαΟΙες και τα στοιχεl
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ποιο τροπο αυτες σχηματίζονται ΚΟι ΤΡOΠOΠOΙαJν.

τΟI. Αντίθετο, ΟΙ OIΚ~νOμoλόγoι έχow πρωταρχΙΚό

στόχο να oνn.lηφθoUν. KOI νο απε~Oν!oouν τη ΟΧέ

ση μεταξυ των εισροων κοι των εlφOώy ενός ouστήματος. Έτσι Ot ασx~λOύμενoι με τα ΟΙΚονομικό
μaiJiJJ<Πα δεν oνmoμjJάνoντ" DIMiθως τη ixi&'ι>η
ως μιο ενεργη~nρoξη της ΟνθΡώπlνης DUμπε

ριφορός, αλλα η μοθηοη των εκπαιδεlJOjJένων εμ_
φανίζεται ως ενας .μηχανισμός ποιι συλλtγει πα.

Η

θητικό και αφομσιωνει πληροφορίες στο πλαίσιο
~o οπλής δια~ooioς ~oθtιηoης ~ών

μεΥάλη ανεργίο που μοσπ,ΕΙ την χωρο έχει
σημovnκές συνέ π ειες σε όλους. Η κρίση,

λoιnόν, έχει επιβάλλει την οικονομική «ατζέντα».
Ακολούθως, η "οικονομική γλώσσα » έχει γίνει KU-

ρίορχη στην ζωη μας. M~oμε oικoνoμ~ά με έν 
νοοες """ολες" η

δεν εψοιπε oiγouρα γιο το ακριβές περιεχόμενο
των οικονομιχών εννοιών. Κάποιες γνωρίζουμε

τητας, της καινοτομιας και της επιχεφηματικής

μtνou με τα αικovομικά, καθόσον δεν τον βοηθά

OUΨ'Iς, ώστε να αναΠΤUΧΘεί ενα νέο μοντέλο οι-

να εiναι συνεχώς σε επαφή με την κοινωνική συμ_

περιφορά, πράγμα που θα τον βοηθήσει να κάνει
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ρηματικων δεξιοτήτων είναι εμφαvn ς t'

και 0UXVό λειτουργεί ανασχετικά στην προσπάθεια

τους επίδοξους νέouς επαγγελματίες ~ΙP ~ια δα

ένταξης των εKπαιδευoμtνων στην αγορά εργα

πανήσουν ένα τμήμο των περιοριομένων ,ι όρων

σίας.

τους σε «ειδικούς.> με αμφίβολα αποτελέσματο

κovομικής και κοινωνικής ανάmuξης. ΩστΟΟο μα

..:jηγεί

θήμοτο εrnχεφημomότητος υπάρχουν μάνο οτην

Γνωρίζουμε όλοι ότι η πλειοψηφία των εκπαι

τριτοβοθμια εκπαίδευση, και στο παρελθόν όσο

εiτε να αναζητησouν σεμtνάρlα επιμόρφωσης φορ

δευομένων, ανεξάρτητα από το αVT1Κεψενo σπου

τώνοντος το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμά τους με

unηρxαν ouvxpημaτοδοτούμενα Ευρωπαικό προ

δών ή το επάγγε.IjJo που θα αKOλouθήOεl , θα ερ

γράμματα και στη δευrερoβάθμια τεχνική εκπαί

αναγκαστική δια βίου εκπαίδευση .

γαστεί στο πλα ίσιο μια ς επιχε(ρησης, στην οποια

δευση.

AVΉθετα από ότι συμβσ.Ινει σε όλλες περιοχές

θα rφέπει να εμπλακεί σε διεργασiες, Ot οποιες

Κανός τόπος σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ση

των KOtνωVΙKων επιστημών, στις οποίες το εύρος

ενδεχομένως απέχουν πλήρως από αυτό π ου

η δIOO(J1(oλia ΟΙ.Κονομικών μαθημότων σε όλα τα

της βιβλιoγρoφiας για το πώς μαθαίνει κανεΙς οε

σπούδασε στο πλαίσιο των δεuτερoβάθμιων, με

επίπεδα OO1oiδευσης έχει οποΚ1ήσεl μεγάλη οη_
μασία τόσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους στην

ΣΥΓΚΕΙφΙΜΈVα εκnαιδειmκά avnκεfμενα είναι πολύ

ταδευτεροβόθμιων ή τρι τ οβάθ μ ι ω ν σπουδων

μεγάλη, στο μοθήμοτο της OIΚOνOμίOς η βιβλιο

τoυAuτό είναι ένα DrjJOVTIΚό ιτρόβλιμι που yiνετoι

0010lδεUTXή διo~ooio (μαθητές, κοθηγητές, γα
νείς), όσο και για τους υπεύΘUΝouς σχεδιασμού

γραφία που ασχολείται με την εφαρμογή των θε

ακόμη πιο έντονο στην πφiιπωoη που ένα άτομο,

ωριών μάθηοης στο oνmεlμενo της οικονομίος
ι:ΙΥιι ΑXεΙΙCΆ ~ l1φοΙ!οοιιΦ

της 0010lδευτuoiς πoλιTU<ής. Συνάμα, η oντiλιIIol

ότι το οικονομικά μοΒιιμοΤΟ αλλά και α διάιpoρou

runoo~:::;~~::
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το οπolo δεν έχει oπouδόoεt ""'"""IIU'ό οιιοφο-

ους δoOKόλouς KOI επl-
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είvα
.......... 1,των στοχων τέτοιων μαθημάτων
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κπαι ειισης, την Οποία τα παιδιά ξεκινσίιν

~ πapoκαλouθoιiν έχοντας συμπλl'jlώσα το δω-

Κ010 έτος της ηλικίας τους (Kaufman Center

και αν εΙVQΙ VOVlμo, αδιΝατεί να Παράγει κάτι δ(χως

Αυτή η "πoθητuai" μορφή μάθησης oiyoupo δεν
συνεισφέρει στη δραστηριότητα ενός οσχολοο

Αποιτείται, λαπόν, εVΙoχuση της δημιουργικό-

i4<>ooε τη Yi>lYDρJ

χαρακτηρισμός «τέλειο» αναφέρεται στο ότι η μά
θηση είναι πάvrα σε συμφωνία με το περιβάλλον

ναντήσει.

δonoιησoυμε και ΣUΣXεπσouμε μεταξίι τους.

σμένους και ~ από καλά πιχιετΟ<μο

S~H, 1000).

και με τις συγκεκριμένες συνθήκες που θα συ

αλλα δεν μπορούμε να ης τυποποιήσουμε, ομο

εκπαlδευση, αν διδοχ .

δεδομένων. Κατά τη διαδικασία αυτή υπονοείται
επίοης, ότι η μάθηοη εlνοl τέλεια και πλήρης. ό

ενώ ο χαρακτηρισμός "πλήρης" αναφέρετοι στο
ότι ο εκπαιδευόμενος υποTlθεται ότι είναι ικανός
να μάθει οτιδήποτε 100 είναι οναγκο(ο ανQλoyo

KOI δuσνoητες. nολλές φορές

Εκπαίδευση

ετέχοντες.

Στο πλα!

αυτό θα πρέπει να υλοποιοιίνται

μια σεψό ε

ιδευτικές δραστηριότητες μέοω

συγκεκριμ !\

εκπαιδευπκων τεχνικων γιο την

Kαλύrερη άι

'i επfτειιξη των εκπαιδευτικών στό

χων. Σε κό6 ·

, pimωoη, τέταου είδους δΡοοτη_

~ότητες ενι ·' . TU<ής μάθηοης πρέπει να ",ο.Ιου

Ο Πλ

.
~Cφ~oς έλεγε ότι «όπως το έδαφος, όσο

Kaλλιtργ~ια, έται και ο νοος του ανθρώποο: δίχως

~ν εκπαιδευση αδΙΝατεΙ VQ δώσει τους αναμε
νoμενoυ~ καρπούς". Οι σοβαρότεροι λόγοι για
τους σΠOlOUς rψOΚpινεται η η,\Jι<ίo μετά το δώδεκο
για να ει.σαχθεί η διδασκαλία της επιχειρηματικό
τητας EiV1!.I οι ακόλουθα:

-Ι Τσ rψόγριψμO ΟΠσυδών της δευτεροβάθμιος
εκπαίδειισης έΧει μια Οειρά μαθημάτων από πολ
λούς liεμoτικOOς τσμείς ποο εππpέnouν στο rτoιδιό
VQ KατΑVoήσooν την έννοια του οικονομιχού και

KOMιMΚoιj ~oς, στο πλaiαo του οπOOu

εντάσσεται η έννοια της επιχείρησης και της οι
κονομίας.

β Έχει παραπΡηθεί όπ από αυτή την ηλικία και
μετά τα παιαά εχφρόζονν ανrισuxίες για τον επαγ
γελματικό τους rφoσανατoλισμό και γενικότερα
αρxKouν να βλέπουν ως επαγγελμαnxή επιλογή
την αποσχόληση σε επιχειρήσεις.

νΙ Πολλά από τα παιδιά σε αυτή την ηλικία aρ

xι~ouν νο εξοικειώνονται με την έννοια της οικο

ζουν ρόλους ,ΟΙ όχι να oνoλ~ouν ειeύνες.
Συνεπώς η όποια προσέγγιση θα rφtnει να πε
Piλαμβάνα δΡοστιΡι;τητες ενεργού "'Wtτoχtι<:
των παιαιών στο πλαίσιο ενός Παιχνιδιού (leνίe

1000)
Συμπερασματικά, θα πΡέπει να επιχειρηθεί οι
εκπαιδευόμενοι στα OΙXOVΌμtκό να καταστούν όχι
μόνο απoδtκtες γνώσης, αλλά και ΠαραΥωγοί αυ
τής και στη διαδικαοία εκπαίδευσής τους να ακο
λouθηθαιjν το KO<Vά σψεια των θεωριών μι1ηJης.
Τα στοιχεία, λοιπόν, που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη για τη μάθηση και τους εκπoΙΔΕUΌΜΕΝoυς
οε ένα μάθη μα οικονομικών είναι τα ΠcψαΚάτω:
1. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να θεωρηθούν
ως δημιουργοί της γνώσης στο πλαίmο μtας συ
νεχούς διαδικασίας μάθησης.

2. Η μάθηση δεν μπορεί να είναι μια μηχανιστιια;
διαδικασία υιοθέτησης των σχεπκών πλrρoφoριών.

3. Η μάθηση είναι μια ενεργηηκή ατoμuσ'j, αλλά
και κοινωνική διαδικασία που rφαγματoπoιείται

λογω της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον εκποι
δεuό1.ιεvo και το KOΙνωVΙΚO περιβάλλον.
4. Η μάθηση είναι μtα ανταλλαγή μεταξύ γνω
στικών αιαδιχαοιών και σuναισθηματων.

Κατά συνέπεια, οι οτόχot του προγράμματος δι
δοοχαλίας των οικονομικών μαθημάτων θα tφέπει
να είναι:

Η μετάδοση γνώσεων στους μαθητές που αφο
ρούν έννοιες, αρχές καθώς και την αξιωματικη

θεμελίωση των οικονομικών επιστημών. Οι μαθη_
τές, επίσης, θα πρέπει να έχουν μάθει να ΣUΣΧε

τι~oυν αuτές τις έννοιες μεταξύ τους, καθώς και
να τις εφαρμόζουν οε πραγματικά πρσβλημαια.

Η εφαρμογή οπό τους μαθητές κοτάλληλων δια
δtκασιών για να επιλύουν rφoβλήματα, τον έΜ.Υχο
των υποθέσεών τους κατά την εmλuση ενός προ.

.,μας και της ι:πιχΨιJης, δouλεύoντoς με μερκή

βλήματος και γενικά την καλλιέργεια κατά τη άα

απασχόληση είτε στην οικογενειακή επιχείρηση

σχετικά με τ" "'l είδους δεξιότητες και γνωσεις

δικασία του μοθήματος της επιστημονικής διαδι

είτε το Kαλσlωiρι ε~ά j1Q .χαρτζιλίκι.. (Chaιroy

κασίας.

OTlOi<Tή&]κoν '<:οα οπό ουτήν τη

-Uelie<:ap 1000).

θώιτΟI οπό

<όσο γίνετο, πιο ενδελεχή σuiJiτηoη
_ooio, καθώς

Η αναπτυξη δεξιοτητων που ΣXεΤΙ~OVΤαl με ης

και π είδου ς οξίες καλλιεργούνται tι όχι μέσα

δΙ Λόγω των πcφoπάνω μπορούν να σuμμετά

οτους χώρους , απου έλοβε χώρο η "μοθηοη μέοο

σχouν και να αξιoπoιησoov οε παράπλευρες δρα

οπό τη δράση". Εδώ έχει μεγάλη οημοοiο η ~o
νότητα του εκπαιδευτικού να βρίσκει και να κάνει

σεις που εvισxUouν την οικονομική εκπαίδευση,

εύστοχες ερωτήαεις. Αυτός ο τελευτοίος πορά

siness Plan COfI'ψftitioπs), Παιχνίδια με Εικσνιχές

Η εμrιλOKη των μαθητών σε διαδικασiες που

γovrας είναι ίσως σ κρισψότερος για την επιτυχία

Eπ~ειpήσ"ς (Vrtu;; Market Games), Επlοκέψεlς

αφορούν αυθεντικά προβλήματα μάθησης μεσα

της μεθόδου (Ιοπί, 1989). Ο όριοτος ρόλος του

οε Επιχεψήσεις, σιΝΔUΆΖΟvyας τα θεωρητικά μα·

από την KαθημεριVΗ ζωή καθώς και τη χρήση των

θήματα στην τάξη με πραιmκές 'fV~εις και εικ~
νες από το επιχειρηματικά περιβάλλον (leVle

αιO'lO\!lΚών εννΟ<ών οε περιπτωοεις μελέτης

Κοθηγητή είνοι ουτός ενός διαμεοολοβητή-διευ
ΚOλUVτή (Dewey, 1938), που κοτευθύνεl τον μο

θητή σε ένα περιβάλλον «μαθαίνω κάνΟVfος", το
ΟΠοίο βασίζεται στην εμπειρία που συντελείται
IJIJ\ψεTOxΉ των μαθητών στον πΡογ
ιφοσωπικων προ-

όπως ΔιοΥωνομ>ίις Επιχειιηιοτικσύ Σχεδίου

2000).

(Bu-

..

οικονομικές επιστήμες στο πλαίσιο της otNερyO
τικης μαθησης για την επίλυση πρoβλrμάτων.

Η ανάπτυξη της εννOtος τοο δημοκρατικού κοι.
ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.

(ca-

se stuάιes). Ωστόσο κατά τον AιIhικ CIaι1<e_πpέπει
νο εΥκατολεό!οομε την ιδεο ότι η 0010iδεuση αφο

Υπάρχουν rφoσε'1Ύίσεις, οι οποιες ~τεινoυν

ρά μόνο τους νέους. Πώς είναι δυνοτο, αφού τα

την εισαγωγή μaeημάτων στην πρωτοβάθμια ε~

μισά πράγματα που ξέρει κάποιος στα 20 του δεν

παίδευση, όπου τα παιδιά βpiOKOvyaI στην ηλικια
των 8-1 1 ετων. Με βάση την υπάΡχουσο βιβλιο-

είναι αλήθεια πια στα 40 του και τα μισό ΠΡΆΓΜCΠα

.

vι.n,1O,

θα n M n t'1 να τσνιστεί όη χρειαζεται ιδι-

'...... - .

.

ποο ξέρει στα 40 του δεν είχαν ανακaλuφθεί όταν
ήταν

20;».

