
 

 

Σχέδιο μαθήματος "Οικιακή Οικονομία" 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα ανακαλύψουν τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού και 

της παρακολούθησης των χρημάτων τους. Θα μάθουν ότι είναι ένα ουσιαστικό μέρος της 

καθημερινής τους ζωής, ειδικά όταν δεν θα εξαρτώνται πλέον από τους γονείς τους. Τους 

εξοικειώνει με τον όρο "διαχειριση προϋπολογισμού" και θα τους βοηθήσει να 

προγραμματίσουν και να ελέγξουν τα έξοδά τους. Θα τους παρουσιαστούν  διάφορα  υποθετικά 

σενάρια και θα προσπαθήσουν να βρουν λύση στα προβλήματα που θέτουν τα σενάρια. 

Δεύτερον, οι μαθητές θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια 

προϋπολογισμού. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ξεχωριστά για την πρώτη περίοδο 

διδασκαλίας και σε μικρές ομάδες κατά τη διάρκεια της δεύτερης. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: • Φορητοί υπολογιστές • Υπολογιστές ή tablet • Πρόσβαση στο Internet • 

Προβολέας • Φύλλα εργασίας φοιτητών (2) 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: • Αντιγραφή φύλλων δραστηριότητας μαθητών. 

Μεθοδολογία 

Μέρος  μαθήματος Τι κάνουμε; Στόχοι 

Διερεύνηση   
διάρκεια 20 λεπτά 

1. Προσαρμόστε τους μαθητές σε μικρές 

ομάδες ώστε να είναι έτοιμοι για τη 2η 

περίοδο διδασκαλίας. Ξεκινήστε με την 

ερώτηση  εάν οι μαθητές επιθυμούν να 

αγοράσουν κάτι. Τι είναι αυτό; 

Επιθυμούν να πληρώσουν για 

περαιτέρω εκπαίδευση; Θέλουν να 

έχουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό 

ποσό σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή στο μέλλον; Ίσως σε κάποια 

συγκεκριμένη ηλικία; 

2. Ζητήστε από τους μαθητές να 
μοιραστούν με την τάξη τις σκέψεις τους 
για το πώς θα επιτύχουν τους 
οικονομικούς τους στόχους. Τονίστε τη 
σημασία της δαπάνης και της 
εξοικονόμησης. Αυτή η εξισορρόπηση 
μεταξύ δαπανών και αποταμιεύσεων 

Αυτή η δραστηριότητα έρευνας έχει 

σχεδιαστεί για να προσελκύει την προσοχή 

των μαθητών, να προάγει τις δεξιότητες 

των ερωτηθέντων και την αφοσίωση στο 

μάθημα. Επίσης, επιτρέπει στους μαθητές 

να ασκούν τις ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Εισάγει τους μαθητές σε 

μια ευρύτερη έννοια, δεν έχει σωστή ή 

λανθασμένη απάντηση και απαιτεί 

δεξιότητες σκέψης υψηλότερης τάξης. 

Επιπλέον ενισχύει τις δεξιότητες κριτικής 

σκέψης, τις ικανότητες συνεργασίας και 

επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Οι 

μαθητές είναι σε θέση να δημιουργήσουν 

ιδέες και σκεπτικό σχετικά με τον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται τις κλίσεις και τις 

προτεραιότητές τους στη ζωή. 

 



ονομάζεται προϋπολογισμός. Για να 
υπάρχει ένας ισορροπημένος 
προϋπολογισμός, πρέπει να 
παρακολουθείτε τις δαπάνες και την 
εξοικονόμηση, συνήθως σε μηνιαία 
βάση, ώστε να ελέγχετε καλύτερα τη 
διαδικασία. 
3. Τα χρήματα που έρχονται στο 
πορτοφόλι μας και τα χρήματα που 
φεύγουν από αυτό ονομάζεται ταμειακή 
ροή, ακριβώς όπως τα κύματα έρχονται 
και γεύγουν. Η διαφορά είναι ότι ο 
άνθρωπος μπορεί να ελέγξει αυτή τη 
ροή, διατηρώντας έναν σφιχτό 
προϋπολογισμό. 

Το χρήμα 
«πηγαίνει κι 
έρχεται»  
διάρκεια περίπου   
25 λεπτά 

1. Οι μαθητές σημειώνουν τα έξοδά 
τους τις προηγούμενες 2 ημέρες. Πρέπει 
να γράψουν οτιδήποτε για το οποίο 
έχουν ξοδέψει χρήματα. 
2. Οι μαθητές μοιράζονται τις 
σημειώσεις τους με την υπόλοιπη τάξη. 
3. Ο καθηγητής τους γράφει στον πίνακα 
τις δαπάνες  και εξηγεί ότι οι δαπάνες 
εμπίπτουν σε 2 μεγάλες κατηγορίες: 
Σταθερές δαπάνες= ενοίκιο, 
λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας, 
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, υποθήκη 
κλπ. Μεταβλητές δαπάνες = τρόφιμα, 
καύσιμα  στο αυτοκίνητο, κ ζητά 
επιπλέον παραδείγματα για τη 
διευκρίνιση αυτών των όρων. 
4. Ζητήστε από τους μαθητές να 
κατηγοριοποιήσουν τις μελλοντικές 
τους αγορές (όλων των ειδών) στις 2 
κατηγορίες που μόλις έμαθαν. 
5. Διδάξτε στους μαθητές ότι, καθώς 
αυτοί γίνονται πιο ανεξάρτητοι, τα 
έξοδά τους θα ποικίλουν, θα γίνονται 
πιο σταθερά και λιγότερο μεταβλητά, 
π.χ. αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο με 
δόσεις, δημιουργεί μια ταθερή δαπάνη 
σε αυτά ... Όσο περισσότερο 
εξοικειώνονται με σταθερά και 
μεταβλητά έξοδα, θα είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν έναν θετικό 
προϋπολογισμό 
6. Με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να 
παρακολουθούμε την εισροή 

1. Ο εκπ/κόςπαρουσιάζει νέο υλικό. 
2. Ο εκπ/κός παρουσιάζει τα ερεθίσματα, 
τα χαρακτηριστικά του νέου υλικού. 
3. Ο εκπ/κός διεγείρει την ανάκληση των 
προηγούμενων εμπειριών των μαθητών 
και διδάσκει το μάθημα καθοδηγώντας το 
με μικρά βήματα. 
4. Η μάθηση των μαθητών υποστηρίζεται 
από την απόκτηση χρήσιμων 
πληροφοριών για το θέμα. 
5. Ο δάσκαλος δίνει τη κατεύθυνση της 
μαθησιακής διαδικασίας. 
6. Η διαδικασία αυτή βοηθά στη 
διαδικασία εκμάθησης επιτρέποντας στον 
μαθητή να διερευνήσει τη γνώση 
ανεξάρτητα. 
 



κεφαλαίων μας, ώστε να διατηρήσουμε 
ισορροπημένο τον προϋπολογισμό 
7. Εξηγήστε ότι όταν έχετε μια εργασία, 
κερδίζετε αυτό που ονομάζεται 
ακαθάριστο εισόδημα. Αυτό είναι το 
συνολικό χρηματικό ποσό που κερδίζετε 
πριν από τους φόρους κάθε χρόνο. 
Εξηγήστε ότι οι κρατικοί φόροι και οι 
φόροι κοινωνικής ασφάλισης 
αφαιρούνται από το ακαθάριστο 
εισόδημά σας (οι αυτοαπασχολούμενοι 
καταβάλλουν επίσης φόρο 
αυτοαπασχόλησης). Μόλις αφαιρεθούν 
οι φόροι από την ακαθάριστη αμοιβή 
σας, απομένετε με αυτό που ονομάζεται 
καθαρό  εισόδημα. Αυτό είναι το ποσό 
των χρημάτων που εισέρχεται στο 
πορτοφόλι σας και με αυτό το ποσό 
χρημάτων ξεκινάτε να χτίζετε τον 
προϋπολογισμό σας. 

Εδώ τελειώνει η 1η διδακτική περίοδος. 

Ας πιάσουμε τον 
στόχο μας στον 
προϋπολογισμό! 
Διάρκεια 20 λεπτά 

 
1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 
2. Ζητήστε από τους μαθητές να 
μελετήσουν τρία διαφορετικά σενάρια 
προϋπολογισμού που δείχνουν σταθερά 
και μεταβλητά έξοδα. Το καθήκον τους 
θα είναι να αποφασίσουν ποιος 
προϋπολογισμός είναι ο πιο 
αποτελεσματικός στην εκπλήρωση των 
ατομικών προϋποθέσεων του ατόμου. 
3. Ο εκπ/κός παραδίδει το φύλλο 
εργασίας, "Ας πιάσουμε τον στόχο μας  
στον προϋπολογισμό! Ποιος είναι ο 
νικητής; "και ζηταει  από τους μαθητές 
να εργάζονται σε ομάδες των 4-5 για να 
αξιολογήσουν και να σχολιάσουν τους 
προϋπολογισμούς. Ζητήστε από κάθε 
ομάδα να αξιολογήσει ποιος 
προϋπολογισμός είναι ο πιο 
επιτυχημένος, ικανοποιώντας τις 
ανάγκες του προϋπολογισμού. . Ποιες 
διορθώσεις / τροποποιήσεις θα 
μπορούσαν να γίνουν για την επίτευξη 
του στόχου του προϋπολογισμού 
νωρίτερα; Προσκαλέστε κάθε ομάδα να 
μοιραστεί τις απαντήσεις της και στη 

1. Δημιουργία περιβάλλοντος 
συνεργατικής μάθησης. 
2. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν προκλήσεις 
καθώς ακούν διαφορετικές ιδέες, 
αξιολογούν διαφορετικές 
επιχειρηματολογίες και καλούνται να 
διατυπώσουν και να υπερασπιστούν τις 
ιδέες τους. 
3. Οι μαθητές αρχίζουν να δημιουργούν τα 
δικά τους μοναδικά εννοιολογικά πλαίσια 
και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο ενός εμπειρογνώμονα ή ενός 
κειμένου. Εκτελούν τις δεξιοτεχνικές 
δεξιότητές τους και επιλύουν προβλήματα 
χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη. 
4. Σε αυτό το περιβάλλον συνεργασίας, οι 
μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
συνομιλούν με τους συνομηλίκους τους, 
να παρουσιάζουν και να υπερασπίζονται 
ιδέες, να ανταλλάσσουν διαφορετικές 
πεποιθήσεις, να αμφισβητούν το σκεπτικό 
τους, να το αναπροσαρμόζουν  και να 
συμμετέχουν ενεργά. 
5. Οι μαθητές αναπτύσσουν σε υψηλότερο 
επίπεδο τη σκέψη, την προφορική 
επικοινωνία, την αυτο-διαχείριση, την 
πειθώ και τις ηγετικές ικανότητες 



συνέχεια να συζητήσει τα 
συμπερασματα στην τάξη. 
 

 

Οργανώστε τον 
προϋπολογισμό 
σας και αυτό θα 
λειτουργήσει υπέρ 
σας! 
Διάρκεια 25 λεπτά 

1. Διανεμεται  το φύλλο εργασίας του 
φοιτητή, "Οργανώστε  τον 
προϋπολογισμό σας και αυτό θα 
λειτουργήσει υπέρ σας!" Και εξηγήστε 
ότι οι μαθητές θα έχουν τώρα την 
ευκαιρία να δημιουργήσουν τον δικό 
τους προϋπολογισμό. 
2. Καλέστε τους μαθητές να μοιραστούν 
τους προϋπολογισμούς τους με την 
τάξη. 

1. Ενοποίηση νεοαποκτηθέντων γνώσεων. 
2. Προσαρμογή στις συνθήκες της 
πραγματικής ζωής. 
3. Οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν ζωτικές 
ικανότητες για να διαχειριστούν σε 
πραγματικές συνθήκες ζωής, ανεξάρτητα, 
ώριμα, θετικά, αποφασιστικά. 
4. Αυτή η βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα 
θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στους 
εκπαιδευόμενους με την ενσωμάτωση των 
γνώσεών τους στο θέμα. 
5. Με τη δραστηριότητα αυτή οι 
σπουδαστές έχουν ενσωματώσει τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες, επιτρέποντάς 
τους να επεκτείνουν, να αναπτύξουν, να 
μεταφέρουν και να εφαρμόσουν αυτή την 
κατανόηση στο μέλλον. 

 

 

 

  



 

Φύλλο εργασίας: "Ας πιάσουμε τον στόχο  στον προϋπολογισμό! Ποιός 

είναι ο νικητής;" 

Σενάριο A 
 

Ο Νίκος είναι 17 ετών. Εργάζεται 15 ώρες την εβδομάδα στο πολυκατάστημα στα 
περίχωρα και το καθαρό του εισόδημα μετά από φόρους είναι 600 € το μήνα. Ζει στο σπίτι 
του με την οικογένειά του, οπότε δεν έχει έξοδα ενοικίου, χρησιμότητας ή φαγητού. Ο 
μεγαλύτερος αδελφός του οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο και τον αφήνει να δανειστεί για 
να οδηγήσει 
να εργάζονται για 100 € κάθε μήνα. Όταν ο Νίκος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
αυτοκίνητο, μεταβαίνει. Θέλει πραγματικά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, έτσι βάζει 
χρήματα προς την κατεύθυνση 
οικονομίες. Ο Νίκος πληρώνει επίσης για το κινητό του τηλέφωνο και προσωπικά έξοδα, 
όπως η μετάβαση στις ταινίες, η αγορά βιντεοπαιχνιδιών και η ψυχαγωγία. 
Παρακάτω είναι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Νίκου και αυτό που όντως 
δαπανήθηκε σε ένα μήνα. Αναλύστε τις δαπάνες του για να καθορίσετε αν είναι στη σωστή 
κατεύθυνση για να αγοράσει το νέο αυτοκίνητο. 
 

Καθαρό εισόδημα: 600 € / μήνα 
 

 Στόχοι προϋπολογισμού 
Πραγματικός 
προϋπολογισμός 
 

Σταθερά έξοδα   

Αποταμιεύσεις για αυτοκίνητο 200 € 
0 € 
 

Κινητό τηλέφωνο 75 € 
100 € 
 

Πληρωμή στον αδελφό του 100 € 
100 € 
 

 

Μεταβλητά Έξοδα 

Δημόσιες συγκοινωνίες 50 € 
60 € 
 

Ψυχαγωγία 50 € 
75 € 
 

Προσωπικές αγορές 100 € 
175 € 
 

Περιστασιακά έξοδα (δώρα, 
επισκευές κ.λπ.) 

25 € 
100 € 
 



Είναι ο Νίκος  εντός του προϋπολογισμό του; Γράψτε τα σχόλιά σας εδώ. 
 
 
 

 

Σενάριο Β 
 

Η Σοφία μόλις αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο και αποδέχτηκε την πρώτη της δουλειά ως 
καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας σε ένα γνωστό ιδιωτικό σχολείο ξένης γλώσσας στην περιοχή 
της. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο μηνιαίος καθαρός μισθός της θα είναι 3.000 €. Μόλις 
μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, οπότε πρέπει να πληρώσει για 
ενοικίαση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, φαγητό και άλλα έξοδα νοικοκυριού. Αποπληρώνει 
ένα πανεπιστημιακό δάνειο και θέλει να εξοικονομήσει όσο το δυνατόν περισσότερα 
χρήματα για να αγοράσει ένα νέο διαμέρισμα κάποια μέρα. Έχει ένα αυτοκίνητο και της  
αρέσει να πηγαίνει έξω με φίλους το Σαββατοκύριακο. 
Παρακάτω είναι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της Σοφίας και αυτά που πραγματικά 
δαπανήθηκαν σε ένα μήνα. Αναλύστε τις δαπάνες της για να καθορίσετε αν είναι στο σωστό 
δρόμο για να αγοράσει το νέο διαμέρισμα. 
 

Καθαρό εισόδημα: 3.000 € / μήνα 
 

 Στόχοι προϋπολογισμού Πραγματικός 
προϋπολογισμός 
 

Σταθερά έξοδα   

Αποταμιεύσεις για το σπίτι 450 € 150 € 
 

Ενοικίαση 600 € 600 € 
 

Πληρωμή αυτοκινήτου 350 € 350 € 
 

Ασφάλεια αυτοκινήτου 150 € 150 € 
 

Internet / συνδρομητική 
τηλεόραση 

110 € 110 € 
 

Κινητό τηλέφωνο 75 € 105 € 
 

Πανεπιστημιακό Δάνειο 300 € 300 € 
 

 

Μεταβλητά Έξοδα   

Αέριο 100 € 175 € 
 

Τρόφιμα 250 € 300 € 
 

Διασκέδαση 100 € 250 € 



 

Προσωπικές αγορές 75 € 300 € 
 

Βοηθητικά προγράμματα 200 € 275 € 
 

Περιστασιακές δαπάνες 150 € 250 € 
 

Είναι η Σοφία εντός του  προϋπολογισμού της; Γράψτε τα σχόλιά σας εδώ. 
 

 

Σενάριο Γ 
 

Ο Κώστας τελείωσε  πέρυσι το λύκειο και εργάζεται 30 ώρες την εβδομάδα σε ένα τοπικό 
σούπερ μάρκετ. Το καθαρό εισόδημα μετά από φόρους είναι 1.500 €. Ο Κώστας αποταμιεύει 
χρήματα για  πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό. Έχει ένα αυτοκίνητο για το οποίο 
πληρώνει δόση κάθε μήνα, αλλά ζει με τους γονείς του, οπότε δεν πληρώνει για ενοίκιο, 
λογαριασμούς κατοικίας και φαγητό. Περιστασιακά πηγαίνει έξω με φίλους και έχει κάποια 
προσωπικά έξοδα, αλλά προσπαθεί να είναι σε αυστηρό προϋπολογισμό για αυτά τα 
πράγματα, ώστε να μπορεί να εχει περισσότερα χρηματα για το πανεπιστημιο. 
 Παρακάτω είναι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Κώστα και αυτός που όντως 
δαπανήθηκε σε ένα μήνα. 
Αναλύστε τις δαπάνες του για να καθορίσετε αν βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να επιτύχει 
τον προϋπολογισμό του. 
 

Καθαρό εισόδημα: 1.500 € / μήνα 
 

 Στόχοι προϋπολογισμού Πραγματικός 
προϋπολογισμός 
 

Σταθερά έξοδα 

Αποταμίευση για το 
πανεπιστημιο 

870 € 820 € 

Δόση αυτοκινήτου 125 € 125 € 

Ασφάλεια αυτοκινήτου 95 € 95 € 

Κινητό τηλέφωνο 85 € 85 € 

 

Μεταβλητά έξοδα 
 

Καύσιμα αυτοκινητου 100 € 105 € 

Ψυχαγωγία 50 € 75 € 

Προσωπικές αγορές 50 € 95 € 

Περιστασιακά έξοδα (δώρα, 
επισκευές κ.λπ.) 

100 € 100 € 
 

Είναι ο Κώστας εντός του  προϋπολογισμού του; Γράψτε τα σχόλιά σας εδώ. 
 

 



Φύλλο εργασίας: "Οργανώστε  τον προϋπολογισμό σας και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ 
σας!" 
 

Μόλις πήρατε την πρώτη σας δουλειά και κερδίζετε ένα ακαθάριστο εισόδημα 30.000 € / 
έτος. Ζείτε μόνοι σας και είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα, όπως ενοικιο, αυτοκίνητο, 
ασφάλιση, κινητό τηλέφωνο, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ψυχαγωγία, φαγητό, 
αποταμιεύσεις και διάφορα έξοδα. Πρέπει να πληρώσετε το 25% του ακαθάριστου 
εισοδήματός σας σε φόρους. 
Υπολογίστε το καθαρό εισόδημά σας: Με ακαθάριστο εισόδημα 30.000 € και με έκπτωση 
25%, ποιο είναι το μηνιαίο καθαρό σας εισόδημα; (Θυμηθείτε αυτό είναι αυτό που παίρνετε 
μετά τους φόρους.) Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αριθμό για να ξεκινήσετε τον προϋπολογισμό 
σας. Κάποιοι υπολογισμοί είναι απαραίτητοι σε αυτό το σημείο. 
Διαχωρίστε τα έξοδά σας σε σταθερά και μεταβλητά για να ξεκινήσετε σωστά. 
Προκειμένου να αποκτήσετε μια ιδέα για το ποσοστό του κάθε είδους δαπάνης που χάνεται 
στο καθαρό σας εισόδημα, σκεφτείτε τα χρήσιμα δεδομένα που ακολουθούν: 

Γράψτε τα στοιχεία που προκύπτουν από τους υπολογισμούς σαςστην 3η στηλη: 
 

Ενοικίαση: 30% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Λογαριασμοί: 10% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Ασφάλεια αυτοκινήτου: 
 

5% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Κινητό τηλέφωνο: 5% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Περιστασιακές δαπάνες: 10% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Αποταμιεύσεις: 10% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Τρόφιμα: 15% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Δάνειο αυτοκινήτου: 10% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Διασκέδαση: 5% της καθαρής αμοιβής 
 

= 

Σταθερά έξοδα Κόστος 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Μεταβλητά έξοδα Κόστος  



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Αξιολογήστε τον προϋπολογισμό σας. Χρησιμοποιήσατε με σύνεση το μηνιαίο σας μισθό; 
Είστε μέσα ή έξω από τον μηνιαίο προϋπολογισμό σας; Τι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να 
κάνετε για να αυξήσετε τις αποταμιεύσεις σας; 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


