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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής  διπλωματικής εργασίας 

είναι να εξετάσει και να αναλύσει τις επιδόσεις των 

πρωτοετών φοιτητών του τμήματος διεθνών και ευρωπαϊκών 

σπουδών ( ΔΕΣ), μέσω της συμπλήρωσης ενός τεστ 

οικονομικών γνώσεων ( TEL – Test of economic literacy), 

καθώς και με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 

μορφωτικού και οικογενειακού περιεχομένου, εξετάζοντας, 

κυρίως, της βασικές οικονομικές γνώσεις τους και το 

μορφωτικό και οικογενειακό τους υπόβαθρο.  

Με την συλλογή του κατάλληλου υλικού και την εξαγωγή 

πρωτογενούς αποτελέσματος, και σε άμεση συνεργασία με τον 

επιβλέποντα καθηγητή, η παρούσα διπλωματική εργασία θα 

αποτελέσει ένα ικανοποιητικό υλικό προς εξέταση του επιπέδου 

των φοιτητών του τμήματος ΔΕΣ.  

Τέλος, μέσω της εξέτασης και συλλογής στοιχείων της διεθνούς 

και ελληνικής βιβλιογραφίας στόχος είναι να η παρούσα 

διπλωματική εργασία να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, όσον 

αφορά, το επίπεδο κατανόησης των μαθητών - φοιτητών στη 

διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια 

και την τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. 
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Οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι ο βασικός 

αντικειμενικός στόχος τόσο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  είναι η δημιουργία 

υπεύθυνων, ικανών και αποφασιστικών πολιτών. Βασικός 

στόχος της δευτεροβάθμιας  και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

μέσω της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων τόσο στο  

Λύκειο όσο και στο Πανεπιστήμιο, είναι οι νέοι  μετά την 

αποφοίτηση τους να αναπτύξουν την ικανότητα να κατανοούν 

και να αντιμετωπίζουν με λογική σκέψη, ως ενεργά μέλη της 

κοινωνίας, τα οικονομικά προβλήματα. Η ορθολογική 

προσέγγιση των οικονομικών προβλημάτων είναι απαραίτητη 

γιατί δίνει κίνητρα στους μαθητές να σκέπτονται με 

συστηματικό τρόπο και να αναπτύσσουν δικές τους δυνάμεις 

και μεθόδους συλλογισμού, με αποτέλεσμα να γίνουν υπεύθυνοι 

πολίτες. Οι μαθητές – φοιτητές του τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών θα εργαστούν, μετά το πέρας των 

σπουδών τους, σαν ένα μέρος του κοινωνικού και οικονομικού 

συστήματος. Δεδομένου ότι, οι κρατικές  υποθέσεις σε πολύ 

σημαντικό βαθμό είναι οικονομικές υποθέσεις και οι πολίτες θα 

πρέπει να καταλαβαίνουν αρκετά καλά κάποια στοιχειώδη 

οικονομικά θέματα, για να μπορούν να λειτουργήσουν 

ικανοποιητικά και αποτελεσματικά.  
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ΤΟ TEST OF ECONOMIC LITERACY 

 

Ιστορική αναδρομή 

 

Το τεστ των οικονομικών γνώσεων (test of economic literacy), 

χρησιμοποιείται είτε ως εργαλείο μέτρησης των οικονομικών 

γνώσεων  των μαθητών – φοιτητών ενός σχολείου ή 

πανεπιστημίου, είτε ως εργαλείο για να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης διδακτικής 

παρέμβασης μετρώντας την μάθηση – γνώση που αυτή έχει 

επιφέρει. Όπως έχουν αναφέρει, χαρακτηριστικά, στο παρελθόν 

οι Walstad και Rebeck το 2001, πριν από την δημιουργία του 

TEL (Test of Economic Literacy), το Joint Council of Economic 

Education (JCEE), είχε αναπτύξει το Test of Economic 

Understanding (TEU), που δημοσιεύτηκε το 1964. Το 1977 

δημιουργήθηκε, από το NCEEτο πρώτο TEL, καθώς την ίδια 

χρονιά είχε εκδώσει ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών 

για την οικονομία. Η δεύτερη έκδοση του έγινε το 1987 και 

δημοσιεύτηκε από τους Soper και Walstad, ενώ η τρίτη 

δημοσιεύτηκε το 2001 από τον Walstad και Rebeck.  

 

 Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του 

Μαθήματος της Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – 

Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Το TEL (Test of Economic Literacy) είναι ένα εθνικά 

σταθμισμένο και τυποποιημένο τεστ μέτρησης των επιδόσεων 

των μαθητών του Λυκείου στην Οικονομία και στις βασικές 

αρχές οικονομικής θεωρίας.Το συγκεκριμένο τεστ έχει 

χρησιμοποιηθεί διαχρονικά σε πολλά σχολεία σε διάφορες 

πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως μέσο 

αξιολόγησης του επιπέδου γνώσεων των μαθητών σχετικά με 

τις βασικές οικονομικές έννοιες και τις βασικές αρχές 

οικονομικής θεωρίας.  

Τέλος, σύμφωνα με τους Walstad, Rebeck και Butters 

(2013),είναι πια διαθέσιμη, και η τέταρτη έκδοση του TEL, η 

οποία σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στο περιεχόμενο της τρίτης 

έκδοσής του. Βασικοί λόγοι για την δημιουργία της τέταρτης 

έκδοσης του TEL ήταν: α) το γεγονός ότι είχε αυξηθεί 

σημαντικά το ποσοστό των μαθητών που επέλεγε να 

παρακολουθήσει ένα μάθημα οικονομικών πανεπιστημιακού 

επιπέδου, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και β) ότι λόγω παλαιότητας ήταν 

απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα καινούργιο σταθμισμένο 

δείγμα για την σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στο πρώτο 

στάδιο της αναθεώρησης της τρίτης έκδοσης  του TELέγινε μια 

εκτεταμένη ανάλυση των περιεχομένων του τεστ και των 

δεδομένων των ερωτήσεων της δεύτερης έκδοσης του TEL, 

ώστε να προσδιοριστούν οι ερωτήσεις που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν αυτούσιες ή να τροποποιηθούν ώστε να 

συμπεριληφθούν και στην τρίτη έκδοση του τεστ.  

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν με βάση το επίπεδο δυσκολίας και 

ικανότητας να διακρίνουν – διαφοροποιούν τους μαθητές 

ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων που κατέχουν. Ένα άλλο 

σημαντικό ζήτημα, ήταν το μέγεθος του τεστ. Μετά από την 

ανάλυση των δεδομένων  των προηγούμενων εφαρμογών του 

TELκαι την κοινή απόφαση του διδακτικού προσωπικού, 

αποφασίστηκε να μειωθεί η έκταση του τεστ από 46 σε 40 

ερωτήσεις. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι αυτό το μέγεθος του 

τεστ δίνει την δυνατότητα στους περισσότερους μαθητές να το 

ολοκληρώσουν μέσα σε 30 – 40 λεπτά και κατά συνέπεια στους 

εκπαιδευτικούς να οργανώσουν και να παρουσιάσουν το τεστ 

κατά την διάρκεια μιας τυπικής ακαδημαϊκής διδακτικής ώρας.  

 

Χαρακτηριστικά  του τεστ TEL 

 

Η βασική αξία του TEL είναι η ικανότητά του να αξιολογεί το 

επίπεδο κατανόησης των βασικών οικονομικών εννοιών από 

τους μαθητές – φοιτητές. Σε περίπτωση που το τεστ 

χρησιμοποιηθεί τόσο πριν όσο και μετά από την διεξαγωγή ενός 

αυτόνομου μαθήματος οικονομικών, μπορεί να αποτελέσει 

χρήσιμη βοήθεια στην αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών 

και της μεθόδου διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Rebeck το 2002, 

το TELαποτελείται από δύο ομάδες των 40 ερωτήσεων η κάθε 

μία ξεχωριστά.  

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Οι δύο μορφές της τρίτης έκδοσης του TELέχουν συνολικά 69 

ερωτήσεις καθώς υπάρχουν και κάποιες κοινές και στις δύο 

μορφές ερωτήσεις. Υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση ανάμεσα 

στις δύο μορφές του τεστ από ότι στην προηγούμενη έκδοσή 

του. Αυτό δίνει την δυνατότητα χρήσης της μιας μορφής για 

pre–testκαι της άλλης μορφής για post–test, ιδιαίτερα αν 

ανάμεσα στις δύο εξετάσεις μεσολαβεί λιγότερο από ένα 

διδακτικό ακαδημαϊκό εξάμηνο, ώστε να αποκλείεται η 

πιθανότητα οι μαθητές να θυμούνται τις ερωτήσεις του pre–

test,την στιγμή της δεύτερης χρονικά εξέτασης, δηλαδή του   

post–test.  

Συγκεκριμένα υπάρχουν: α) 11 απόλυτα κοινές ερωτήσεις, β) 6 

ερωτήσεις με κοινό νόημα που όμως χρησιμοποιούν αντίθετους 

όρους, όπως για παράδειγμα: μείωση αντί για αύξηση και γ) 23 

ερωτήσεις που καλύπτουν το ίδιο θέμα αλλά χρησιμοποιούν 

διαφορετικά παραδείγματα ή εφαρμογές.  

Ταυτόχρονα το  TELκαλύπτει τις οικονομικές έννοιες που 

θεωρούν οι ειδικοί οικονομολόγοι και οι εκπαιδευτικοί ως τις 

κύριες έννοιες που πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο και στο 

πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ευρέως αποδεκτό 

και χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει την διδασκαλία των 

οικονομικών μαθημάτων στα σχολεία και κατά επέκταση στο 

πανεπιστήμιο.  

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Αυτός ο οδηγός σπουδών κατατάσσει το περιεχόμενο των 

οικονομικών σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες: 

1. Βασικές Αρχές Οικονομικής 

2. Στοιχεία Μικροοικονομίας  

3. Στοιχεία Μακροοικονομίας  

4. Αρχές Διεθνών Οικονομικών  

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι Walstad και Rebeck το 2001, το 

TELδεν έχει δημιουργηθεί ως ένα τεστ ελέγχου των γνώσεων 

των μαθητών για κάθε οικονομική έννοια ξεχωριστά, καθώς 

δεν υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις ανά έννοια για να υπάρξει 

ασφαλής κρίση για το αν ο μαθητής κατέχει πλήρως την 

συγκεκριμένη έννοια. Αντιθέτως, το TEL είναι ένα τεστ 

μέτρησης γενικών επιδόσεων, που μετρά το επίπεδο 

κατανόησης των μαθητών σχετικά με τις οικονομικές 

έννοιες που εμπεριέχει.  

Επίσης, οι ερωτήσεις του TELμπορούν να ταξινομηθούν 

ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν. Ακόμα 

και, αν έχουν προταθεί αρκετές ταξινομήσεις για τον 

γνωστικό τομέα, η πιο ευρέως διαδεδομένη και αυτή που 

χρησιμοποιείται για την δημιουργία του TEL, είναι η 

ταξινομία του  Bloom το 1956.  

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Συνοπτικά, η εργασία – ταξινομία του Bloom παρουσιάζει έξι 

(6) γνωστικά επίπεδα: α) γνώση, β) κατανόηση, γ) εφαρμογή, 

δ) ανάλυση, ε) σύνθεση και, στ) αξιολόγηση. Οι δύο πρώτες 

εκδόσεις του TEL χρησιμοποιούσαν μια προσαρμογή της 

ταξινόμησης κατά ταξινομίας του Bloomμε πέντε επίπεδα, 

παραλείποντας το γνωστικό επίπεδο της σύνθεσης. Μια 

σημαντική αλλαγή που έφερε η τρίτη έκδοση του TEL, ήταν ότι 

οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο τεστ ελέγχουν μόνο τα 

τρία πρώτα γνωστικά επίπεδα, δηλαδή το επίπεδο α) της 

γνώσης, β) της κατανόησης και, γ) της σύνθεσης. Η επιλογή και 

αλλαγή αυτή έγινε, καθώς η ταξινόμηση των ερωτήσεων των 

προηγούμενων εκδόσεων του τεστ σε γνωστικά επίπεδα – ειδικά 

για τα τρία πρώτα – ήταν κάποιες φορές αυθαίρετη και 

λανθασμένη. Αυτό συνέβαινε γιατί η ταξινομία του Bloomείναι 

καταλληλότερη για να ταξινομεί εκπαιδευτικούς στόχους και 

όχι ερωτήσεις σε τεστ.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται 

η στάθμιση του TEL είναι για να μπορεί να υπάρχει μια όσο 

το δυνατόν πιο εύκολη και ολοκληρωμένη εξήγηση των 

αποτελεσμάτων, που θα έχει στην διάθεσή του ο κάθε 

εκπαιδευτικός μετά την εφαρμογή του TEL στους μαθητές – 

φοιτητές του. Το παραπάνω επιτυγχάνεται με την σύγκριση 

αυτών των αποτελεσμάτων με τα σταθμισμένα σε εθνικό 

επίπεδο αποτελέσματα του TEL που παρουσιάζονται στο 

εγχειρίδιο του καθηγητή – εξεταστή. (Walstad και Rebeck – 

2001). 

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Τρόποι χρήσης του TEL 

 

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του TEL( Walstad και Rebeck -

2001), το TELμπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς 

τρόπους, ως βοήθημα για τους καθηγητές, για να αξιολογούν 

και να βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκαλίας των 

οικονομικών μαθημάτων τόσο στο Λύκειο όσο και στο 

πανεπιστήμιο. Αρχικά, το TELμπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

μια μέθοδος ελέγχου των γνώσεων των μαθητών πριν την 

έναρξη του μαθήματος (pre–test). Καθώς έχουν συναντήσει 

οικονομικές έννοιες διαχυμένες και διάσπαρτες σε οικονομικά 

μαθήματα προηγούμενων ετών, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο 

για τον εκπαιδευτικό να προσδιορίσει τα δυνατά και αδύναμα 

σημεία – στοιχεία των μαθητών του, ώστε να προσδιορίσει και 

να προγραμματίσει αντίστοιχα την ύλη του μαθήματος. Ο 

καθηγητής μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα του pre – test 

που διεξήγαγε με τα αποτελέσματα στο σταθμισμένο δείγμα, 

όσων μαθητών συμμετείχαν στην στάθμιση του τεστ χωρίς να 

έχουν διδαχθεί προηγουμένως οικονομικά.  

Επίσης, το TEL μπορεί  να χρησιμοποιηθεί και στο τέλος της 

διδακτικής περιόδου ως μέτρο του βαθμού στον οποίο έχει 

βελτιωθεί η κατανόηση των οικονομικών εννοιών από την 

πλευρά των μαθητών. Η βαθμολογία των μαθητών στα post – 

test μπορεί να συγκριθεί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των 

μαθητών στο pre–testή με τους μέσους όρους των μαθητών 

αντίστοιχου επιπέδου από το δείγμα στάθμισης.  

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Με αυτή την χρήση του TEL, μπορούν να παραχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του αναλυτικού 

προγράμματος ή μιας στρατηγικής διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκε. Μάλιστα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι 

ελπίζουν το τεστ να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση του 

αντίκτυπου διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας στην επίδοση 

των μαθητών στα Οικονομικά μαθήματα. Τέλος, όταν το τεστ 

χρησιμοποιείται ως post – testπρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη 

μίας ή δύο διδακτικών ωρών για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του, στους μαθητές.  

Ένας τρίτος τρόπος χρήσης του TEL, είναι ως εργαλείο 

αξιολόγησης της εξέλιξης της διδασκαλίας κατά την διάρκεια 

της διδακτικής περιόδου. Τα δεδομένα, που θα συλλεχθούν 

περίπου στην μέση της διδακτικής περιόδου, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αλλάξει κάποιο στοιχείο της διδακτικής 

στρατηγικής με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της 

διδασκαλίας. Βέβαια, όταν το TELεφαρμόζεται τρεις (3) φορές 

κατά την διάρκεια της χρονιάς, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

διαφορετικές μορφές του τεστ, για να αποφεύγεται η 

απομνημόνευση των απαντήσεων από τους μαθητές. Όσο, 

μεγαλύτερη είναι η χρονική απόσταση ανάμεσα στην εφαρμογή 

του τεστ, τόσο εξαλείφεται ο συγκεκριμένος κίνδυνος.  

 

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το 

TELκαι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση του TEL 

μπορεί να αφορά πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών μαθημάτων 

και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προελέγχου των 

οικονομικών γνώσεών τους. Μια άλλη χρήση μπορεί να είναι σε 

τμήματα που διαθέτουν προγράμματα για μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, το TELέχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες και 

μελέτες αξιολόγησης της διδασκαλίας και της μάθησης των 

οικονομικών μαθημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Επίσης, το TEL έχει μεταφραστεί και χρησιμοποιηθεί 

ως μέτρο των επιδόσεων των μαθητών – φοιτητών στην 

Οικονομία και σε πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Στην 

Ελλάδα, έχει γίνει μια μεγάλη έρευνα για το επίπεδο των 

οικονομικών γνώσεων των μαθητών ,κυρίως, στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση – σε Λύκεια ,κυρίως, των μεγάλων 

αστικών κέντρων της χώρας – και τα τελευταία χρόνια  σε 

αρκετά πρώιμο στάδιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 

ορισμένα πανεπιστήμια της χώρας. 

Με βάση, τους Walstad, Rebeck και Butters (2013) για την 

δημιουργία της τέταρτης έκδοσης του TELακολουθήθηκε 

αντίστοιχη διαδικασία με αυτή που έγινε και στην προηγούμενη 

έκδοση του TEL. Από τις 69 ερωτήσεις που περιελάμβαναν οι 

δύο μορφές του τρίτου TEL, για την δημιουργία του νέου TEL 

χρησιμοποιήθηκαν οι 64 ερωτήσεις εκ των οποίων μόνο οι 18 

ερωτήσεις αναθεωρήθηκαν κατά κάποιο τρόπο.  

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Μια ουσιαστική αλλαγή μεταξύ τις τρίτης και της τέταρτης 

έκδοσης του TEL είναι ότι ενώ η τέταρτη έκδοση του TEL έχει 

εκ νέου δύο μορφές, η καθεμία περιλαμβάνει 45 ερωτήσεις. 

Αυτές οι ερωτήσεις προκύπτουν από το άθροισμα τω ν 64ων 

παλιών και 16 νέων ερωτήσεων. Κατά συνέπεια, οι δύο μορφές 

του τέταρτου TELαποτελούνται από 35 ζεύγη διαφορετικών 

μεταξύ τους ερωτήσεων, που εξετάζουν ,όμως, το ίδιο 

οικονομικό θέμα και από 10 ερωτήσεις που είναι κοινές και στις 

δύο μορφές.  

 

 

 

Το TEL  ως εργαλείο μέτρησης της γνώσης 

 

Η έρευνα των Saunders, Rebeck και Saunders(2002) αναφέρεται 

σε ένα στιγμιότυπο της τότε τρέχουσας κατάστασης της 

οικονομικής εκπαίδευσης σε πέντε χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας 

δημιουργήθηκε και μεταφράστηκε μια ειδική μορφή της τρίτης 

έκδοσης του TEL που αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις. Ο 

αριθμός των ερωτήσεων ανά οικονομικό -  γνωστικό 

αντικείμενο στην συγκεκριμένη μορφή του TEL είναι ανάλογη 

με την δομή της κανονικής μορφής του TEL, που αποτελείται 

από 40 ερωτήσεις. 

 

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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 Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι το ότι όλες οι ερωτήσεις έχουν 

ταξινομημένες τις τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις από 

την μικρότερη στη μεγαλύτερη, με βάση το μέγεθός  τους, ώστε 

οι επιλογές των μαθητών να βασίζονται – όσο το δυνατόν 

περισσότερο σε οικονομικές γνώσεις.  

Η μελέτη των Kimmitt και Burnett (2006),  είχε ως στόχο την 

ποσοτικοποίηση της γνώσης οικονομικών, που κατείχαν οι 

τελειόφοιτοι των Λυκείων. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε 

μια έκδοση 20 ερωτήσεων του TEL, στην οποία η κάθε 

απάντηση είχε τρεις εναλλακτικές επιλογές. Η έκδοση αυτή του 

TEL διανεμήθηκε σε 19 σχολεία. Στην συνέχεια, 

πραγματοποίησαν μελέτες περιπτώσεων σε 8 από τα σχολεία 

που συμμετείχαν στην μελέτη και χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, εξέτασαν τα στοιχεία που 

καθόρισαν την μέση επίδοση των μαθητών σε κάθε σχολείο. Το 

τελικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι το πιο καθοριστικό 

στοιχείο που επιδρά στην επίδοση των μαθητών ήταν το 

ποιοτικό επίπεδο του σχολείου.  

 

Οι Gratton – LavoieκαιGill (2009),  αξιολόγησαν τις 

οικονομικές γνώσεις των τελειόφοιτων μαθητών τους, που 

παρακολούθησαν την τελευταία χρονιά του σχολείου ένα 

αυτόνομο οικονομικό μάθημα. Το δείγμα της έρευνας 

προέρχεται από 7 Λύκεια δύο μεγάλων περιφερειών στο Orange 

Countyτης California.  

 

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 

Προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ελλάδα. 
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Στην συγκεκριμένη κομητεία υπάρχει ένα αυτόνομο μάθημα 

οικονομίας, διάρκειας ενός εξαμήνου, που αποτελεί για τους 

μαθητές απαιτούμενη υποχρέωση για την αποφοίτηση τους. Το 

εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποίησε η έρευνα ήταν το TEL.  

Χρησιμοποιώντας preκαι post – testαπέδειξαν ότι δεν υπάρχει 

ισχυρό αρχικό επίπεδο οικονομικών γνώσεων. Μετά την 

υλοποίηση του αυτόνομου μαθήματος τα αποτελέσματα των 

μαθητών στο TELβελτιώθηκαν κατά μέσο  όρο κατά 12,3  

ποσοστιαίες μονάδες. Η επικέντρωση της έρευνας σε μια 

συγκεκριμένη κομητεία της Καλιφόρνια  δίνει την δυνατότητα 

τα αποτελέσματα της έρευνας να μην επηρεαστούν από 

εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η διαφορετική 

χρηματοδότηση της οικονομικής εκπαίδευσης ανά πολιτεία. Για 

να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα των μαθητών στο τεστ. Επίσης, από τα αρχεία 

των σχολείων χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος βαθμολογίας των 

μαθητών πριν την έναρξη της έρευνας. Στόχος της έρευνας είναι 

να προσδιορίσει τους καθοριστικούς παράγοντες που 

προσδιορίζουν το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στο  

preκαι  post–test. Η έρευνα εξηγεί τα αποτελέσματα στο post – 

testσε σχέση με αυτά στο pre–test,  έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος 

των γνώσεων που κατείχαν οι μαθητές πριν την διεξαγωγή του 

μαθήματος. 

 

Πλιάκης Ηρακλής, (2014)  Η Διεπιστημονική Προσέγγιση του Μαθήματος της 

Οικονομίας στα Πλαίσια  του Γενικού Λυκείου – Θεωρητική και Εμπειρική 
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ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 

1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι 

ένας παραγωγικός συντελεστής; 

 

I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. 

II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής εταιρείας. 

III. Τα μηχανήματα ενός εργοστασίου αυτοκινήτων. 

IV. Οι καταθέσεις σε μια τράπεζα.  

 

2. Τα άτομα που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να συνδυάσουν 

τους παραγωγικούς συντελεστές, με σκοπό την παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών ώστε να αποκομίσουν 

(οικονομικό) κέρδος, ονομάζονται:  

I. διευθυντές επιχειρήσεων. 

II. επιχειρηματίες. 

III. χρηματιστές. 

IV. οικονομολόγοι. 

3. Το κόστος ευκαιρίας για ένα νέο δημόσιο σχολείο είναι:  

 

I. το χρηματικό κόστος για να προσληφθούν οι 

καθηγητές του νέου σχολείου. 

II. το κόστος να χτιστεί το σχολείο αργότερα (σε κάποια 

στιγμή στο μέλλον). 

III. η αλλαγή που θα επέλθει στον ετήσιο φορολογικό 

συντελεστή εξαιτίας των εξόδων ανέγερσης του νέου 

σχολείου. 

IV. τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες που δεν θα 

δημιουργηθούν ώστε να ανεγερθεί το νέο σχολείο. 
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4. Όταν χρησιμοποιούνται πλήρως όλοι οι παραγωγικοί 

συντελεστές μιας χώρας, η παραγόμενη ποσότητα ενός 

προϊόντος:  

 

I. μπορεί να αυξηθεί μόνο μέσω των ιδιωτικών 

εταιρειών και όχι μέσω της κυβέρνησης. 

II. μπορεί να αυξηθεί μόνο αν μειωθεί η παραγόμενη 

ποσότητα ενός άλλου προϊόντος. 

III. μπορεί να αυξηθεί μόνο αν υπάρξει μια γενική 

μείωση τιμών. 

IV. δεν μπορεί να αυξηθεί. 

5. Η εξειδίκευση της εργασίας συνήθως έχει ως αποτέλεσμα: 

 

I. μια αύξηση του πληθωρισμού. 

II. μια μείωση της οικονομικής αλληλεξάρτησης των 

ανθρώπων. 

III. μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου. 

IV. μια αύξηση της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας. 

 

6. Αντικείμενο της Οικονομικής επιστήμης είναι η μελέτη 

των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται σε 

μια κοινωνία. Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα βασικό 

πρόβλημα που πρέπει να απαντηθεί σε όλα τα  οικονομικά 

συστήματα; 

 

I. Ποιο θα είναι το μερίδιο των κερδών που θα 

διανεμηθεί στους μετόχους; 

II. Ποιος θα είναι ο βασικός μισθός των εργαζομένων; 

III. Με  ποιον τρόπο θα παραχθούν τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες; 

IV. Πως θα ρυθμίζεται η λειτουργία των χρηματαγορών;  
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7. Τα κέρδη είναι ίσα με: 

 

I. τα συνολικά έσοδα μείον τα συνολικά έξοδα. 

II. το ενεργητικό μείον το παθητικό. 

III. τις πωλήσεις μείον τους μισθούς. 

IV. τις πωλήσεις μείον τους φόρους και τις αποσβέσεις. 

8. Όταν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργατών, που 

συμμετέχουν σε σωματείο εργαζομένων, 

διαπραγματεύονται με τους εργοδότες, τότε αυτό 

αποτελεί: 

I. μια επιχείρηση που προσλαμβάνει μόνον εργάτες 

που ανήκουν στο συγκεκριμένο σωματείο.  

II. ένα σύστημα που οι υπάλληλοι έχουν διαφορετικά 

προνόμια ανάλογα με την αρχαιότητά τους.  

III. μια συλλογική διαπραγμάτευση.  

IV. δικαίωμα στην εργατική νομοθεσία. 

9. Μια μείωση των πραγματικών επιτοκίων προσφέρει 

κίνητρο στους ανθρώπους να αποταμιεύσουν:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

I. λιγότερο και να δανειστούν λιγότερο. 

II. λιγότερο και να δανειστούν περισσότερο. 

III. περισσότερο και να δανειστούν λιγότερο. 

IV. περισσότερο και να δανειστούν περισσότερο. 

10. Ένας μαθητής αγοράζει μια μπλούζα από ένα 

μαγαζί. Η μπλούζα πουλιέται με έκπτωση 20% από την 

αρχική της τιμή. Σε αυτή τη συναλλαγή: 

 

I. θα επωφεληθούν και ο μαθητής και το μαγαζί. 

II. ούτε ο μαθητής ούτε το μαγαζί. 

III. θα επωφεληθεί μόνο ο μαθητής. 

IV. θα επωφεληθεί μόνο το μαγαζί. 



ΠΜΣ:ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

21 
                                                  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2016 

 

11. Ποια βασική λειτουργία επιτελούν τα χρήματα, όταν 

χρησιμοποιούνται για να αγοραστεί ένα εισιτήριο σινεμά;  

I. Αποταμίευσης αξίας. 

II. Ροής κεφαλαίων. 

III. Λογιστικής μονάδας. 

IV. Μέσου συναλλαγής . 

 

12. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να πουλούν τα προϊόντα 

τους σε υψηλές τιμές. Τα νοικοκυριά επιθυμούν να 

αγοράζουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Στην οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς αυτή η σύγκρουση συμφερόντων 

συνήθως λύνεται: 

 

I. με μηνύσεις. 

II. με την παρέμβαση της κυβέρνησης. 

III. μέσω του ανταγωνισμού.  

IV. με συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

 

13. Ποιο από τα παρακάτω έχει τις περισσότερες 

πιθανότητες να αυξήσει τις πωλήσεις βενζίνης σε μια 

αγορά που υπάρχει ανταγωνισμός;  

 

I. Μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου. 

II. Μια μείωση της τιμής των αυτοκινήτων. 

III. Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών. 

IV. Μια αύξηση των φόρων στα πετρελαιοειδή. 
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14. Αν η κυβέρνηση βάλει έναν νέο φόρο ύψους ενός 

ευρώ σε κάθε παντελόνι, σε τι είναι πιο πιθανό να 

οδηγήσει αυτό το μέτρο; 

I. Οι καταναλωτές να πληρώνουν υψηλότερες τιμές και 

να αγοράζουν λιγότερα παντελόνια. 

II. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές και 

οι προμηθευτές θα έχουν μεγαλύτερα κέρδη. 

III. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές και 

οι παραγωγοί θα πουλάνε περισσότερα παντελόνια. 

IV. Οι παραγωγοί θα αυξήσουν την ποσότητα που 

πουλάνε, έτσι ώστε να καλύψουν τους φόρους που 

πληρώνουν στην κυβέρνηση. 

15. Μια εφημερίδα αναφέρει: «Έσπασε το μονοπώλιο 

των παραγωγών καφέ και δημιουργήθηκαν αρκετές 

ανταγωνιστικές εταιρείες παραγωγής καφέ». Αν αυτό είναι 

αλήθεια στην αγορά καφέ θα υπάρξει:  

 

I. μείωση της παραγωγής και μείωση της τιμής 

II. αύξηση της παραγωγής και αύξηση της τιμής 

III. μείωση της παραγωγής και αύξηση της τιμής 

IV. αύξηση της παραγωγής και μείωση της τιμής 

 

16. Στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, οι υψηλοί 

μισθοί εξαρτώνται κυρίως από:  

I. τους νόμους που ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό. 

II. τις ενέργειες της κυβέρνησης. 

III. την υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας. 

IV. από τους υπεύθυνους επιχειρηματικούς ηγέτες.  
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17. Η αντιπλημμυρική προστασία είναι μια παροχή της 

κυβέρνησης και όχι των ιδιωτικών επιχειρήσεων, επειδή  

 

I. οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θέλουν να παράγουν 

υπηρεσίες για το κράτος. 

II. ακόμα και όσοι δεν πληρώνουν για ένα δημόσιο 

αγαθό επωφελούνται. 

III. όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα δημόσιο αγαθό, μένει 

λιγότερο διαθέσιμο στους υπόλοιπους. 

IV. ένα δημόσιο αγαθό δεν ωφελεί τα άτομα. 

 

18. Ο φόρος που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα 

είναι ένας:  

Πίνακας Φόρου 

Ατομικό 

Εισόδημα 

 Φορολογικός  

συντελεστής  (%) 

0 – 10.000 0 

10.001–30.000 10 

30.001 – 60.000 20 

60.001 και πάνω 30 

 

I. ενιαίος φόρος εισοδήματος. 

II. προοδευτικός φόρος εισοδήματος. 

III. αναλογικός φόρος εισοδήματος. 

IV. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο εισόδημα. 
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19. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα 

μέτρο:  

 

I. του επιπέδου τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που 

έχουν πουληθεί. 

II. των συνολικών δαπανών της κυβέρνησης. 

III. της ποσότητας των αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

IV. της χρηματική αξία όλων των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα μέσα σε ένα 

έτος. 

 

20. Οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας 

περιορίζονται από:  

 

I. την ποσότητα και ποιότητα της εργασίας, του 

κεφαλαίου και των φυσικών πόρων (παραγωγικοί 

συντελεστές). 

II. την ζήτηση των επιχειρήσεων για τελικά προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

III. τις ρυθμίσεις και τις δαπάνες  της κυβέρνησης.  

IV. την ποσότητα του χρήματος που βρίσκεται σε 

κυκλοφορία. 

21. Τι μειώνει συνήθως τη συνολική δαπάνη σε μια 

οικονομία;  

 

I. Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών 

II. Μια μείωση των συντελεστών φορολόγησης των 

φυσικών προσώπων 

III. Μια πρόβλεψη για αύξηση των τιμών στο άμεσο 

μέλλον 

IV. Μια αύξηση των επενδύσεων σε νέα εργοστάσια και 

εξοπλισμό. 
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22. Μια οικονομία είναι πιθανό να πετύχει τη μείωση 

του ποσοστού ανεργίας όταν υπάρξει:  

 

I. μια πληθυσμιακή αύξηση. 

II. οικονομική ανάπτυξη. 

III. μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών. 

IV. μείωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων. 

 

23. Αν το ετήσιο εισόδημά σας αυξηθεί κατά 50%, ενώ 

οι τιμές των προϊόντων που αγοράζετε αυξηθούν –την ίδια 

περίοδο- κατά 100%, τότε: 

 

I. το πραγματικό σας εισόδημα αυξήθηκε. 

II. το πραγματικό σας εισόδημα μειώθηκε. 

III. το ονομαστικό σας εισόδημα μειώθηκε. 

IV. το πραγματικό σας εισόδημα δεν επηρεάστηκε. 

 

 

 

 

24. Όταν οι εμπορικές τράπεζες αυξάνουν τα δάνειά 

τους προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, τότε 

αυτό συνήθως οδηγεί σε:  

 

I. μείωση της αγοραστικής δύναμης των επιχειρήσεων 

και των καταναλωτών. 

II. αύξηση του κρατικού ελέγχου στην αγορά.  

III. αύξηση των πλεοναζόντων αποθεματικών των 

τραπεζών. 

IV. αύξηση της προσφοράς χρήματος σε εθνικό επίπεδο. 
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25. Έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό 

παρουσιάζεται όταν:  

 

I. οι κρατικές δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα 

από τους φόρους. 

II. αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες. 

III. όταν μειώνεται το εθνικό χρέος. 

IV. όταν μειώνονται οι φόροι. 

 

26. Ένας λόγος για να μειώσει η κυβέρνηση τους 

φόρους, είναι για να:  

 

I. μειώσει το ρυθμό του πληθωρισμού. 

II. μειώσει μια έντονη αύξηση των επιτοκίων. 

III. μειώσει τις δαπάνες των επιχειρήσεων για εξοπλισμό 

και εργοστάσια. 

IV. αυξήσει τις δαπάνες των καταναλωτών και να 

τονωθεί η οικονομία. 

 

27. Η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας 

κατά έθνη, αν συνδυαστεί με αύξηση του διεθνούς 

εμπορίου πιθανότατα θα:   

 

I. αυξήσει το επίπεδο της παγκόσμιας ανεργίας. 

II. αυξήσει την συνολική παγκόσμια παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών. 

III. θα μειώσει το βιοτικό επίπεδο στα φτωχότερα έθνη 

του κόσμου. 

IV. θα εξαλείψει τις διαφορές στο βιοτικό επίπεδο 

ανάμεσα στα έθνη. 
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28. Ένα κράτος έχει πλεόνασμα στο διεθνές εμπορικό 

του ισοζύγιο όταν η αξία των: 

 

I. αποθεμάτων του σε χρυσό είναι μεγαλύτερη από την 

αξία των αποθεμάτων σε χρυσό των εμπορικών 

εταίρων του. 

II. εισαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

εξαγωγών. 

III. εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

εισαγωγών. 

IV. κυβερνητικών δαπανών είναι μεγαλύτερη από την 

αξία των εσόδων από φόρους.  

 

29. Η ισοτιμία ανάμεσα στο αμερικανικό δολάριο και το 

ευρώ, αλλάζει  από  

1 euro=$1,3 σε 1 euro= $1,5. Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι: 

 

I. τα αμερικανικά προϊόντα θα είναι πιο ακριβά για 

τους κατοίκους των χωρών του ευρώ. 

II. τα προϊόντα των χωρών του ευρώ θα είναι πιο 

ακριβά για τους Αμερικανούς. 

III. θα υπάρξει αύξηση των εισαγωγών στην Αμερική 

από τις χώρες του ευρώ. 

IV. θα υπάρξει μείωση των εισαγωγών στις χώρες του 

ευρώ από την Αμερική. 

 

30. Ποιο από τα παρακάτω, μετρά καλύτερα –

διαχρονικά- το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας;  

 

I. Το ποσοστό του πληθωρισμού 

II. Το ποσοστό της ανεργίας 

III. Το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα 

IV. Το ονομαστικό κατά κεφαλή εισόδημα 
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ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

      

       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
  

      Α/Α ΔΕΙΓΜΑ Α Β Γ Δ 

1 50 1 0 48 1 

 
2 50 4 38 4 4 

 
3 50 4 0 11 35 

 
4 50 2 35 6 7 

 
5 50 3 2 2 43 

 
6 50 3 3 41 3 

 
7 50 47 1 0 2 

 
8 50 1 6 21 22 

 
9 50 6 21 20 3 

 
10 50 28 1 21 0 

 
11 50 1 2 1 46 

 
12 50 0 31 15 4 

 
13 50 13 28 0 9 

 
14 50 34 5 0 11 

 
15 50 2 3 5 40 

 
16 50 15 3 23 9 

17 50 10 29 8 3 

18 50 3 5 22 20 
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19 50 0 3 10 37 

 
20 50 41 4 3 2 

 
21 50 24 5 9 12 

 
22 50 0 46 4 0 

 
23 50 2 27 6 15 

 
24 50 14 12 3 21 

 
25 50 45 5 0 0 

 
26 50 7 3 9 31 

 
27 50 2 39 3 6 

 
28 50 7 9 31 3 

 
29 50 7 27 10 6 

 
30 50 11 10 25 4 

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ 

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ   

    ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣ 
           

                

                

                

                1) Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σας και της μητέρας σας ? 
         

                Για τον πατέρα σας:                                                               Για την μητέρα σας: 
   

Για την μητέρα σας: 
         

                α) Γυμνάσιο                                                                             α)Γυμνάσιο 
   

α) Γυμνάσιο 
         β) Λύκειο                                                                                   β) Λύκειο 

    
β) Λύκειο 

          γ) Πανεπιστήμιο                                                                      γ)Πανεπιστήμιο 
   

γ) Πανεπιστήμιο 
         

                

                 2) ΟΙ Γονείς σας εργάζονται? 
             

                

                 α) Και οι δύο  
              β) Ένας από τους δυο 

             γ) Κανένας από τους δύο 
             

                

                3) Ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής σας  για το τμήμα ?  
           

                α) Επαγγελματική αποκατάσταση 
            β) Το αντικείμενο σπουδών 

             γ) Για οικονομικούς λόγους 
             δ) Τυχαία επιλογή 

              

                4) Σε ποια μαθήματα κάνατε φροντιστήριο? 
            

                α) Μαθήματα Κατεύθυνσης 
             β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  

            γ) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας  
            δ) Σε κανένα από τα παραπάνω 
            

                

                5) Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά της τρίτης Λυκείου κάνατε φροντιστήρια στα οικονομικά μαθήματα ? 
      

                

                α)Ναι        β)Όχι 
   

β)Όχι 
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                6) Αν ναι τι είδος φροντιστηριακού μαθήματος? 
           

                

                α) Μεικτό               β)Ιδιαίτερα Μαθήματα 
  

β) Ιδιαίτερα μαθήματα 
         

                

                7) Ως επιλεγόμενο μάθημα είχατε επιλέξει τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας? 
        

                

                α)Ναι                     β)Όχι 
  

β)Όχι 
            

                

                

                

                8)Ως επιλεγόμενο μάθημα είχατε επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας? 
        

                

                α)Ναι                       β)Όχι 
  

β)Όχι 
            

                

                

                9) Το τμήμα ΔΕΣ ήταν η πρώτη σας επιλογή? 
            

                

                α)Ναι                       β)Όχι 
  

β) Όχι 
            

                

                

                10) θεωρείται ενδιαφέρον τμήμα το  Τμήμα ΔΕΣ? 
           

                

                

                α)Ναι   β)Όχι                    γ) Δεν απαντώ                                                           
  

β)Όχι 
 

γ) Δεν απαντώ 
         

                

                

                

                

                11) Πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει το πτυχίο σας στην εύρεση εργασίας ? 
         

                

                

                α)Ναι         β) Όχι                                      γ)Ίσως 
   

β)Όχι 
  

γ) Ίσως 
        

                



ΠΜΣ:ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

32 
                                                  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2016 

                

                12) Θεωρείται το τμήμα  
             

                

                

                

                
α)Εύκολο          β)Δύσκολο         γ)Μέτριας  Δυσκολίας 

  
β)Δύσκολο 

  

γ) Μέτριας  
Δυσκολίας  

       

                

                

                13)Ποιος ήταν ο στρογγυλοποιημένος μέσος όρος σας στο προηγούμενο εξάμηνο? 
        

                

                α) 5                               δ) 8 
   

δ) 8 
           

                β) 6                               ε)9 
   

ε) 9 
           

                γ) 7                            στ)10 
   

στ) 10 
           

                

                

                14) Ποια ήταν η βαθμολογία σας στο μάθημα ΄΄Εισαγωγή στην Μικροοικονομική΄΄ στο Ά Εξάμηνο? 
      

                α) 0 – 4                  δ) 7 
  

δ) 7 
            

                β) 5                        ε) 8 
  

ε)8 
            

                γ) 6                       στ)9 -10 
  

στ) 9 - 10 
            

                

                

                15) Θεωρείται το επίπεδο διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων του τμήματος ΔΕΣ? 
       

                

                α) Εύκολο - Καλό επίπεδο 
             

                β) Μετρίας Δυσκολίας - Ικανοποιητικό επίπεδο 
           

                γ) Δύσκολο - Υψηλό επίπεδο 
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16) Θεωρείται ότι κάποιος για να διδαχθεί και να κατανοήσει Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και να επιλύσει προβλήματα 
 οικονομικού περιεχομένου στη διδασκαλία  

  των οικονομικών μαθημάτων στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνωστικές - μορφωτικές βάσεις από το Λύκειο ? 
   

                

                

                

                α)Ναι        β)Όχι 
  

β)Όχι 
            

                

                

                

                

                

                

                ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
            

                ΑΜ:Μ1528 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣ: 
 
 
 
 
 

 
1) α) Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

 

 
 

        

              

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

              ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9 50 
           ΛΥΚΕΙΟ  19 50 
           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22 50 
           

              

              

              
 

             

              

              

              

              

              

     

 

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
18%

ΛΥΚΕΙΟ 
38%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
44%

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 
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1) β)Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 

     

     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

  

     ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 50 
  ΛΥΚΕΙΟ  23 50 
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 26 50 
  

     

     

     

     
 

    

     

              

              

     

 

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2%

ΛΥΚΕΙΟ 
46%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
52%

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας
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2) ΟΙ Γονείς σας εργάζονται? 

     

     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

  

      α) Και οι δύο  28 50 
  β) Ένας από τους δυο 16 50 
  γ) Κανένας από τους δύο 6 50 
  

     

     

     

     

     
 

             

              

      

 

 
 

       

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

α) Και οι 
δύο 
56%

β) Ένας 
από τους 

δυο
32%

γ) Κανένας 
από τους δύο

12%

Οι γονείς σας εργάζονται?
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3) Ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής σας  για το τμήμα ?  

              

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

              α) Επαγγελματική αποκατάσταση 6 50 
           β) Το αντικείμενο σπουδών 34 50 
           γ) Για οικονομικούς λόγους 2 50 
           δ) Τυχαία επιλογή 8 50 
           

              

              

              

              

              

              

              
 

             

              

      

 

 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

α) 
Επαγγελματική 
αποκατάσταση

12%

β) Το 
αντικείμενο 

σπουδών
68%

γ) Για 
οικονομικούς 

λόγους
4%

δ) Τυχαία 
επιλογή

16%

Κριτήριο επιλογής τμήματος
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4) Σε ποια μαθήματα κάνατε φροντιστήριο? 

              

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ                      

  

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

        

     
ΔΕΙΓΜΑ 

        

              α) Μαθήματα Κατεύθυνσης 43 50 
  

116 
        β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  36 50 

  
116 

        γ) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας  35 50 
  

116 
        δ) Σε κανένα από τα παραπάνω 2 50 

  
116 

        

              

              

              

              

              
 

             

              

              

              

              

              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ 
ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ  ΔΙΟΤΙ, ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

α) Μαθήματα 
Κατεύθυνσης

37%
β) Αρχές 

Οικονομικής 
Θεωρίας 

31%

γ) Μαθηματικά 
Γενικής Παιδείας 

30%

δ) Σε κανένα από 
τα παραπάνω

2%

Σε ποια μαθήματα κάνατε 
φροντιστήριο?
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, 

5) Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά της 
τρίτης Λυκείου κάνατε φροντιστήριο 
στα οικονομικά μαθήματα? 

             

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

   

 

      

      α)Ναι  46 50 
   β)Όχι 4 50 
   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       

0

10

20

30

40

50

1

2

46 50

4

50

α)Ναι β)Όχι
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6) Αν ναι τι είδος φροντιστηριακού μαθήματος? 

              

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

              

              α) Μεικτό 37 46 
           β) Ιδιαίτερα μαθήματα 9 46 
           

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

             

              

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

1 2

37

46

9

46

Είδος φροντιστηριακού μαθήματος

α) Μεικτό β) Ιδιαίτερα μαθήματα
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7) Ως επιλεγόμενο μάθημα είχατε επιλέξει τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας? 

              

      

 

 
 

       

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

              

              α)Ναι 48 50 
           β)Όχι 2 50 
           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

48 50

2

50

1 2

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

α)Ναι β)Όχι
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8)Ως επιλεγόμενο μάθημα είχατε 
επιλέξει το μάθημα Αρχές 
Οικονομικής Θεωρίας? 

 
 
 

            

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

   

 

      

      α)Ναι  48 50 
   β)Όχι 2 50 
   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

              
 

             

              

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

48 50

2

50

1 2

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

α)Ναι β)Όχι
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9) Το τμήμα ΔΕΣ ήταν η πρώτη σας επιλογή? 

              

      

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

   

      

      α)Ναι 25 50 
   β) Όχι 25 50 
   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

              

              
 

             

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       

α)Ναι

β) Όχι

0

10

20

30

40

50

1
2

α)Ναι

β) Όχι
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10) θεωρείται ενδιαφέρον τμήμα το  Τμήμα ΔΕΣ? 

              

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

              α)Ναι  44 50 
           β)Όχι 2 50 
           γ) Δεν απαντώ 4 50 
           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

             

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

α)Ναι 
88%

β)Όχι
4%

γ) Δεν απαντώ
8%

Θεωρείται ενδιαφέρον τμήμα το 
¨Τμήμα ΔΕΣ¨?
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11) Πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει το πτυχίο σας στην εύρεση εργασίας ? 

              

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

    

 

 
 

      

              

              α)Ναι 27 50 
           β)Όχι 6 50 
           γ) Ίσως 17 50 
           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

             

              

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

α)Ναι β)Όχι γ) Ίσως

27

6

17

50 50 50

Επαγγελματική αποκατάσταση

Series1 Series2
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 12) Θεωρείται το τμήμα : 

              

      

 

 
 

       

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

              

              α)Εύκολο 2 50 
           β)Δύσκολο 6 50 
           γ) Μέτριας  Δυσκολίας  42 50 
           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

α)Εύκολο β)Δύσκολο γ) Μέτριας  
Δυσκολίας 

2
6

42

50 50 50

Θεωρείται το τμήμα:

Series1 Series2
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              13)Ποιος ήταν ο 
στρογγυλοποιημένος μέσος όρος 
σας στο προηγούμενο εξάμηνο? 

             

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

      

 

 
 

       

              α) 5 3 50 
           β) 6 9 50 
           γ) 7 22 50 
           δ) 8 13 50 
           ε) 9 3 50 
           στ) 10 0 50 
           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

             

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

α) 5 β) 6 γ) 7 δ) 8 ε) 9 στ) 10

3

9

22

13

3
0

50 50 50 50 50 50

Μέσος Όρος Ά Εξαμήνου

Series1 Series2
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14) Ποια ήταν η βαθμολογία σας στο 
μάθημα ΄΄Εισαγωγή στην 
Μικροοικονομική΄΄ στο Ά Εξάμηνο? 

             

              

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

           

              

      

 

α) 0 - 4 6 50 
   β) 5 2 50 
   γ) 6 6 50 
   δ) 7 4 50 
   ε)8 15 50 
   στ) 9 - 10 17 50 
   

      

      

      

      

      

      

      

      

              

              

              
 

             

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

α) 0 - 4 β) 5 γ) 6 δ) 7 ε)8 στ) 9 - 10

6
2

6 4

15 17

50 50 50 50 50 50

"Εισαγωγή στη Μικροοικονομική"

Series1 Series2
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              15) Θεωρείται το επίπεδο 
διδασκαλίας των οικονομικών 
μαθημάτων του τμήματος ΔΕΣ? 

             

 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

  

 

     

     α) Εύκολο - Καλό επίπεδο 5 50 
  β) Μετρίας Δυσκολίας - 

Ικανοποιητικό επίπεδο 41 50 
  γ) Δύσκολο - Υψηλό επίπεδο 4 50 
  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              

              

              
 

             

              

              

              

              

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

5

41

4

50 50 50

α) Εύκολο - Καλό 
επίπεδο

β) Μετρίας Δυσκολίας -
Ικανοποιητικό επίπεδο

γ) Δύσκολο - Υψηλό 
επίπεδο

Επίπεδο Διδασκαλίας Οικονομικών 
Μαθημάτων 

Series1 Series2
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16) Θεωρείται ότι κάποιος για να 

διδαχθεί και να κατανοήσει Αρχές 

Οικονομικής  Θεωρίας και να 

επιλύσει προβλήματα οικονομικού 

περιεχομένου  στη διδασκαλία  των 

οικονομικών μαθημάτων στο 

πανεπιστήμιο θα  πρέπει να έχει τις 

κατάλληλες γνωστικές - μορφωτικές 

γνώσεις από το Λύκειο?  

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ                                 ΔΕΙΓΜΑ    
ΔΕΙΓΜ
Α 

    

         

       α)Ναι 34 50 
           β)Όχι 16 50 
           

     

 

     

     , 
    ,, 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              

              
 

34

50

16

50

1 2

Κατάλληλες Γνωστικές - Μορφωτικές 
Γνώσεις Οικονομικών από το Λύκειο

α)Ναι β)Όχι
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣ 

 

 

 

Με την συμπλήρωση και την συλλογή  του τεστ οικονομικών 

γνώσεων (TEL), και του ερωτηματολογίου -  μορφωτικού και 

οικογενειακού περιεχομένου -  από τους πρωτοετείς φοιτητές 

του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή 

χρονιά (2015 – 2016), προκύπτει ένα  ικανοποιητικό υλικό προς  

ανάλυση, που βασίζεται απολύτως στις απαντήσεις  των 

φοιτητών, τόσο στο τεστ οικονομικών γνώσεων όσο και στο 

ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα των οποίων (βλ. παραπάνω) 

θα αποτελέσουν ακριβή δεδομένα για την εξαγωγή πρωτογενούς 

αποτελέσματος για το επίπεδο των φοιτητών του τμήματος 

ΔΕΣ, σχετικά με  τις γνώσεις που έχουν στην οικονομική 

επιστήμη, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.   
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Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρωτοετείς  φοιτητές του 

τμήματος ΔΕΣ, (σύνολο φοιτητών:50), απάντησαν και στις 30 

ερωτήσεις του τεστ οικονομικών γνώσεων (TEL) συνολικής 

χρονικής διάρκειας 30 λεπτών, καθώς και σε όλες τις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

 

Με την συλλογή και ανάλυση του τεστ οικονομικών γνώσεων 

(TEL), καθώς και του ερωτηματολογίου ενδιαφέρον αποτελεί το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των φοιτητών είχε απαντήσει σωστά 

στις 27 από τις 30 ερωτήσεις του τεστ. Ένα ικανοποιητικό 

ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών, όσον αφορά το επίπεδό τους 

και τις γνώσεις τους από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Λύκειο), και σε άρρηκτη σύνδεση  με το οικογενειακό τους  

υπόβαθρο, δεδομένου ότι το 48% των γονέων των φοιτητών 

είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Καθώς επίσης, και το 56% των 

φοιτητών που εργάζονται και οι δύο γονείς. 

 

 

Στην συνέχεια, ακόμη ένα συμπέρασμα που προκύπτει από την 

ανάλυση του τεστ και του ερωτηματολογίου είναι ότι οι 9/10 

φοιτητές, κατά την σχολική χρονιά της Τρίτης Λυκείου, έκαναν 

φροντιστήριο στα οικονομικά μαθήματα. 
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Και είχαν επιλέξει ως επιλεγόμενο μάθημα και τα 

‘’Μαθηματικά Γενικής Παιδείας’’, καθώς και, το μάθημα 

‘’Αρχές Οικονομικής Θεωρίας’’, δίνοντας τους βασικές 

γνώσεις τόσο μαθηματικών όσο και οικονομικών εννοιών, και 

ενισχύοντας τους σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση και 

επίλυση μαθηματικών και οικονομικών προβλημάτων – 

ασκήσεων με μικρότερη δυσκολία. 

 

 

Επίσης, οι 7/10 φοιτητές θεωρούν ότι κάποιος για να διδαχθεί 

και να κατανοήσει ‘’Αρχές Οικονομικής Θεωρίας’’ και να 

επιλύσει προβλήματα και  ασκήσεις οικονομικού περιεχομένου 

στην διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο 

πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνωστικές – 

μορφωτικές γνώσεις από το Λύκειο. 

 

Το γεγονός ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος  Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέτυχαν υψηλό ποσοστό επιτυχίας 

στο τεστ οικονομικών γνώσεων (TEL – Test of Economic 

Literacy), συνδέεται άμεσα και  σε μεγάλο βαθμό και με το 

οικογενειακό και μορφωτικό τους υπόβαθρο.  

Δεδομένου ότι, η πλειοψηφία των φοιτητών του τμήματος, όπως 

προκύπτει και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, 

είχαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν με γονείς που ήταν 

απόφοιτοι πανεπιστημίου (48%), έναντι του ποσοστού (10%) 

των γονέων των φοιτητών του τμήματος που ήταν απόφοιτοι 

γυμνασίου. 
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 Έχοντας δηλαδή, την δυνατότητα αρκετοί από τους πρωτοετείς 

φοιτητές του τμήματος κατά  την σχολική πορεία τους και την 

περίοδο των σχολικών χρόνων τους να βοηθηθούν από τους 

γονείς τους για τυχών απορίες και προβλήματα που τύγχανε να 

αντιμετωπίζουν σε μαθήματα του σχολείου (σε οποιοδήποτε 

μάθημα του σχολείου – στην προκειμένη περίπτωση και σε 

μαθήματα οικονομικού περιεχομένου). 

Έπειτα, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί   φοιτητές είχαν την 

οικονομική  δυνατότητα να κάνουν και φροντιστηριακά 

μαθήματα, είτε μεικτά μαθήματα είτε ιδιαίτερα μαθήματα,  κατά 

την περίοδο της φοίτησης τους στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Δεδομένου ότι, σε ποσοστό 56% των γονέων των 

φοιτητών, εργάζονταν και οι δύο γονείς, δίνοντας την ευκαιρία 

στα παιδιά τους από νεαρή ηλικία να βάλουν τις «βάσεις » και 

να ‘’χτίσουν’’ τις γνώσεις τους με τον σωστό τρόπο  χωρίς να 

υπάρχουν «κενά», όσον αφορά τις γνώσεις που θα αποκτούσαν 

κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στο σχολείο. Έχοντας 

δηλαδή το κατάλληλο μορφωτικό υπόβαθρο από τη νεαρή 

ηλικία τους.  

Τέλος, χαρακτηριστική απόδειξη των αποτελεσμάτων του τεστ, 

που συμπλήρωσαν οι φοιτητές αποτελούν  δύο ερωτήσεις  από 

το ερωτηματολόγιο, πιστεύοντας και οι ίδιοι οι φοιτητές ότι, 

όσον αφορά  το επίπεδο των γνώσεων τους (στην προκειμένη 

περίπτωση οικονομικών γνώσεων), για να φοιτήσει με επιτυχία 

κάποιος σε ένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση σε τμήμα που εμπεριέχει στο 

πρόγραμμα σπουδών του οικονομικά μαθήματα, όπως το τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, θα πρέπει να έχει τις 

κατάλληλες μορφωτικές γνώσεις από το  Λύκειο. 
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34

50

16

50

1 2

Κατάλληλες Γνωστικές - Μορφωτικές 
Γνώσεις Οικονομικών από το Λύκειο

α)Ναι β)Όχι
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Καθώς και,  ο τρόπος που απάντησαν οι φοιτητές στη ερώτηση 

που αφορούσε το επίπεδο διδασκαλίας των οικονομικών 

μαθημάτων στο τμήμα. Έχοντας απαντήσει σχεδόν όλοι ότι το 

επίπεδο διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στο τμήμα 

είναι μετρίας δυσκολίας – ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

  

5

41

4

50 50 50

α) Εύκολο - Καλό 
επίπεδο

β) Μετρίας Δυσκολίας -
Ικανοποιητικό επίπεδο

γ) Δύσκολο - Υψηλό 
επίπεδο

Επίπεδο Διδασκαλίας Οικονομικών 
Μαθημάτων 

Series1 Series2
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 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΝΕΩΝ 

       

         ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

 
 

 

       
 

 α)ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
   

10 100 
 

 
         β)ΛΥΚΕΙΟ  

   
42 100 

 
 

         γ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
   

48 100 
 

 
         

             

 

 

               

                

                 

                 

                 

        

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

10

42
48

100 100 100

α)ΓΥΜΝΑΣΙΟ β)ΛΥΚΕΙΟ γ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΝΕΩΝ
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ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ? 
          

                 

                 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑ 

  

 

   

         

 
 α) ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 28 50 

     

 
β)ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 16 50 

     

 

γ) ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ 6 50 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

       

α) Και οι 
δύο 
56%

β) Ένας 
από τους 

δυο
32%

γ) Κανένας 
από τους δύο

12%

Οι γονείς σας εργάζονται?
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27
30

3

30

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ TEL

α)ΣΩΣΤΕΣ β)ΛΑΘΟΣ

 
 
ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  
       ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 50 
      

       

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΕΙΓΜΑ 

    

       

       α)ΣΩΣΤΕΣ 27 30 
    β)ΛΑΘΟΣ 3 30 
    

       



ΠΜΣ:ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

60 
                                                  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2016 

      

Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

Τα πανεπιστήμια στην Γαλλία είναι δημόσια ιδρύματα με 

επιστημονικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό χαρακτήρα 

και έχουν διοικητική, οικονομική, παιδαγωγική και 

ακαδημαϊκή αυτονομία. Τα πανεπιστήμια είναι διεπιστημονικά 

ιδρύματα που μπορούν να περιλαμβάνουν ιδρύματα, κολέγια, 

τμήματα, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Για να 

εγγραφούν στο πανεπιστήμιο οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει 

να έχουν Baccalaureat ή το εθνικό δίπλωμα που δίνει 

πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό εκδίδεται από 

εξουσιοδοτημένα πανεπιστήμια στο τέλος, των μαθημάτων ενός 

έτους, μετά από τουλάχιστον 225 ώρες μαθημάτων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Το δικαίωμα εγγραφής για τα δημόσια ιδρύματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Γαλλία καθορίζεται κάθε 

χρόνο με υπουργικό διάταγμα. Οι φοιτητές επιλέγονται για 

χρηματοδότηση. Υπάρχουν κονδύλια που παρέχονται με βάση 

κοινωνικά κριτήρια και άλλα κριτήρια που θέτει το 

πανεπιστήμιο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης 

άτοκων φοιτητικών δανείων. 
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ΔΑΝΙΑ   

 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Δανία περιλαμβάνει: 

 Πανεπιστήμια  

 Πανεπιστημιακά ιδρύματα 

 Ανώτατα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης μη 

ακαδημαϊκού επιπέδου 

 

 

Στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Δανία 

υπάρχει αριθμητικός περιορισμός για την εισαγωγή φοιτητών 

στα πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αιτήσεις 

ξεχωριστά σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Προϋπόθεση για 

την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι να έχουν 

πετύχει οι υποψήφιοι είτε στις απολυτήριες εξετάσεις της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε στις ανώτερες 

προπαρασκευαστικές εξετάσεις, είτε στις ανώτερες τεχνικές 

εξετάσεις και στις ανώτερες εμπορικές εξετάσεις. 

Ωστόσο, μερικά ανώτερα ιδρύματα δέχονται φοιτητές που δεν 

διαθέτουν αυτά τα πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση οι 

αιτούντες να έχουν συμπληρώσει 9 – 10 χρόνια στο σχολείο και 

μετά να έχουν εργαστεί.  
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Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι δίνουν εισαγωγικές ή 

συμπληρωματικές εξετάσεις. Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι 

σε κάποιο από τα ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα, πρέπει να 

έχουν τελειώσει κάποια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σχετική με το ίδρυμα που επιλέγουν.  

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 

Δεν υπάρχουν δίδακτρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 

Δανία. Οι φοιτητές υποστηρίζονται με κρατικές 

επιχορηγήσεις και δάνεια, ώστε να καλύψουν τα έξοδά τους.  
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

 

Οι κύριοι φορείς που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση στο 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα Πανεπιστήμια και άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμια εκπαίδευσης στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και εξειδικευμένα ιδρύματα, όπως 

αγροτικά κολέγια, κολέγια τεχνών και θεολογίας. Μέρος της 

ανώτατης εκπαίδευσης παρέχεται στα κολέγια μετά – 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα  ανοιχτά πανεπιστήμια 

παρέχουν μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας. Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι 

αυτόνομα και το καθένα αποφασίζει για τα πτυχία που θα δίνει 

και τους όρους που θα εφαρμόζει.  

Το κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθεί την 

δική του πολιτική για την εισαγωγή των υποψηφίων 

φοιτητών. Όσο περισσότερες αιτήσεις υπάρχουν για κάποιο 

τμήμα τόσο υψηλότερες είναι οι προδιαγραφές που απαιτούνται 

από τους αιτούντες. Γενικά, απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν 

επιτύχει τουλάχιστον σε πέντε μαθήματα με έναν ελάχιστο 

βαθμό, στην πράξη όμως, λόγω του μεγάλου συναγωνισμού για 

τις θέσεις, τα περισσότερα ιδρύματα απαιτούν επίπεδα 

βαθμολογίας αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα.  
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Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πολιτική που να αφορά τον αριθμό 

των εισακτέων. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας θέτει 

ποσοστώσεις για τα Παιδαγωγικά ιδρύματα, ενώ το Υπουργείο 

Υγείας θέτει ποσοστώσεις για τις θέσεις φοιτητών στις Ιατρικές 

και Οδοντιατρικές σχολές. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 

 

Όλα τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δίδακτρα. Τα δίδακτρα για τον 

πρώτο κύκλο σπουδών καταβάλλονται από επιχορηγήσεις 

κομματικών οργανώσεων στις οποίες ανήκουν οι φοιτητές στην 

Αγγλία και στην Ουαλία. Η κεντρική κυβέρνηση καλύπτει τα 

κονδύλια αυτά, όταν θεωρούνται υποχρεωτικά. Περιορισμένος 

αριθμός επιχορηγήσεων δίνεται και από διάφορα ιδρύματα. 

Επίσης, μπορούν να δοθούν δάνεια σε όλους τους φοιτητές. 
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

Στην Φινλανδία υπάρχουν 22 ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 10 εκ των οποίων είναι παραδοσιακά πολύ – 

θεματικά πανεπιστήμια και 12 είναι ειδικευμένα ιδρύματα. Όλα 

τα ιδρύματα είναι κρατικά, με δημόσια χρηματοδότηση και 

αυτονομία, ως προς τα εσωτερικά τους ζητήματα. Όλα τα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν βασικές και 

ανώτερες σπουδές, συνεχιζόμενη κατάρτιση, επαγγελματικές 

σπουδές, μαθήματα ανοιχτού πανεπιστημίου και υποχρεούνται 

να ασχολούνται με την έρευνα.  

Ο αριθμός των φοιτητών που εισάγονται στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Φινλανδία καθορίζεται από τα ίδια τα 

πανεπιστήμια με βάση το πλαίσιο που θέτει η κυβέρνηση. Οι 

προϋποθέσεις εισαγωγής αποφασίζονται, επίσης, από το κάθε 

πανεπιστήμιο. Τα κριτήρια επιλογής και οι προθεσμίες 

υποβολής των αιτήσεων διαφέρουν μεταξύ των ιδρυμάτων, του 

πεδίου σπουδών, ακόμη και των διαφόρων τομέων του ιδίου 

χώρου. Η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις υποχρεωτικές σε 

όλους σχεδόν τους τομείς σπουδών.  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 

 

Οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Φινλανδίας δεν 

επιβαρύνονται με δίδακτρα. Αντίθετα, μπορούν να ζητήσουν 

επιδότηση (επιχορηγήσεις, στεγαστικά – φοιτητικά δάνεια), από 

δημόσιους φορείς. Η οικονομική βοήθεια συντονίζεται από το 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπάρχουν, επίσης και 

ορισμένες υποτροφίες, οι οποίες ωστόσο είναι περιορισμένες.    
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