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Εισαγωγή 

Η οικονομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

καθημερινότητα όλων μας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η επίδρασή της είναι πιο εμφανής 

από ποτέ. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο, ότι εξειδικευμένες οικονομικές έννοιες, όπως το 

δημόσιο χρέος, ο ελλειμματικός προϋπολογισμός ή τα spreads παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στις συζητήσεις των πολιτών. Κατά συνέπεια, η οικονομική εκπαίδευση στα πλαίσια του 

σχολείου αποκτά μια νέα διάσταση, και αναδεικνύεται εμφατικά η σημασία του οικονομικού 

γραμματόσημου (economic literacy) στην επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου του 

σύγχρονου σχολείου να δημιουργήσει δημοκρατικούς πολίτες.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να ερευνήσει τις επιδόσεις των τεταρτοετών φοιτητών 

του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των δύο 

κατευθύνσεων εξειδίκευσης,  α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία και β) Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, στο τεστ οικονομικών γνώσεων τους Test Of Economic 

Literacy (TEL) με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Θα γίνει μια εκτεταμένη 

ανάλυση των περιεχομένων του τεστ, των τρόπων αξιοποίησής του, ώστε να παρουσιαστεί η 

μέθοδος  σύνθεσης ενός νέου καινοτομικού εργαλείου για τη μέτρηση των οικονομικών 

γνώσεων, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο δυσκολίας τόσο των τεταρτοετών φοιτητών στις 

οικονομικές γνώσεις, όσο και των μαθητών Γ’ Λυκείου, αλλά και αξιολογηθεί το επίπεδο 

κατανόησης των βασικών οικονομικών εννοιών καταλήγοντας σε μία συγκριτική ανάλυση. 

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. 

 

 

 



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 

 

4 

 

Χαρακτηριστικά του τμήματος ΔΕΣ, προοπτικές, πρόγραμμα σπουδών και εξειδίκευση 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 

1990 και είναι ένα από τα τρία τμήματα στη χώρα που ασχολούνται με το διεθνές γίγνεσθαι, 

τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις . Με Προεδρικό Διάταγμα στις 12 Απριλίου 

1993 καθορίζονται η ονομασία του Τμήματος και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, τα 

οποία είναι : Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και 

Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Διεθνών Οργανισμών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις 

εξειδίκευσης: 

α)Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία 

β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές 

Το Πτυχίο που απονέμει το Τμήμα είναι ενιαίο. Η επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης 

γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρίτου έτους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

διαλέξουν στο μέλλον, όσο το δυνατόν καλύτερα, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν. Έτσι, 

στις αρχές του πέμπτου εξαμήνου κάθε φοιτητής δηλώνει γραπτώς στην Γραμματεία του 

Τμήματος την εξειδίκευση που θα ακολουθήσει. Αποστολή του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της 

διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και της 

Εξωτερικής Πολιτικής και Διπλωματίας, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων 

αναγκών της χώρας, όπως τη στελέχωση φορέων της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω μαθησιακών επιδιώξεων, το Τμήμα ΔΕΣ παρέχει 

ένα διευρυμένο φάσμα μαθημάτων προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριές του μία συνολική εικόνα του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι, αλλά 

και τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εργασιακές και 

γνωσιολογικές απαιτήσεις. Οι προκλήσεις της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής και οικονομικής 

πραγματικότητας και η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στην οποία συμμετέχει και η 

Ελλάδα, εμφανίζουν επιτακτική την ανάγκη εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να 

στελεχώνει διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, την ελληνική δημόσια διοίκηση καθώς 

και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο. Το 
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συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος ΔΕΣ έγκειται στην ισοδύναμη ανάπτυξη τριών 

επιστημονικών-διδακτικών πυλώνων μέσω ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών και ενιαίου 

πτυχίου: Του διεθνούς και ευρωπαϊκού θεσμικού πυλώνα, του πυλώνα της διεθνούς και 

ευρωπαϊκής πολιτικής και του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού πυλώνα. Το Τμήμα 

ΔΕΣ, βασισμένο στο υψηλού επιστημονικού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 

του, καθώς και σε συνεργασία με διεθνούς κύρους επιστημονικά ιδρύματα, συμπληρώνει την 

ήδη αναγνωρισμένη διδακτική και ερευνητική παρουσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Επιδίωξη του Τμήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του μια 

υψηλού επιπέδου προπτυχιακή παιδεία στις διεθνείς σπουδές που να είναι εφάμιλλη των 

αντίστοιχων τμημάτων καλών Ευρωπαϊκών & Αμερικανικών πανεπιστημίων. Το ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα του Τμήματος, προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις 

διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, 

τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το 

διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των 

διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα 

παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα 

εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές 

της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση 

διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες. Ειδικότερα, το τμήμα έχει ως 

αποστολή να συμβάλλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με άρτια 

επιστημονική κατάρτιση επί ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων, ιδίως δε αυτών που έχουν 

σχέση με το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι σε όλους τους τομείς, με τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενδοκοινοτικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις σχέσεις της 

Ελλάδας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ώστε η ελληνική παρουσία και η 

συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και της διεθνούς 

κοινωνίας να είναι πλήρης, αποδοτική και αποτελεσματική και επωφελής για τα ελληνικά 

συμφέροντα.1 

 

 

 

 

                                                           

• 
1
 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αρχική σελίδα τμήματος 

•  
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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, εξετάζοντας, κυρίως, της βασικές οικονομικές γνώσεις. 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. 

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.2 

 

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 

                                                           

• 2
 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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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 TEL έγινε 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) 

 

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 TEL 

αποτελείται από δύο ομάδες των 40 ερωτήσεων η κάθε μία ξεχωριστά.  

Οι δύο μορφές της τρίτης έκδοσης του TEL έχουν συνολικά 69 ερωτήσεις καθώς υπάρχουν 

και κάποιες κοινές και στις δύο μορφές ερωτήσεις. Υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση ανάμεσα 
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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  TEL καλύπτει 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). 

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 TEL δεν 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 TEL μπορούν 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.  
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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 Bloom είναι 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). 

 

 

 

Τρόποι χρήσης του TEL 

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του TEL( Walstad και Rebeck -2001), το TEL μπορεί 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 TEL μπορεί 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 
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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)  

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 TEL εφαρμόζεται 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.  

Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το TEL και 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 TEL έχει 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 
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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.3 

Με βάση, τους Walstad, Rebeck και Butters (2013) για την δημιουργία της τέταρτης έκδοσης 

του TEL ακολουθήθηκε 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) 

 

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 των 64ων παλιών και 16 νέων ερωτήσεων. 

Κατά συνέπεια, οι δύο μορφές του τέταρτου TEL αποτελούνται 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 

 

                                                           

• 
3
 Allgood, S., and Walstad, W.B. (1999). The longitudinal effects of economic education on teachers and their 

students. Journal of Economic Education, 30(2), 99–111. 
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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.. 

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. 4 

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 

                                                           

• 
4
 Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών, (2005) Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

•  
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υλοποίηση του αυτόνομου μαθήματος τα αποτελέσματα των μαθητών στο TEL βελτιώθηκαν 

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

των γνώσεων που κατείχαν οι μαθητές πριν την διεξαγωγή του μαθήματος. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του τεστ έδειξε ότι η διαφορά ανάλογα με την 

εθνότητα στο pre-test ήταν στατιστικά σημαντική, όπως και ανάλογα με το φύλο (σε βάρος 

των κοριτσιών). Επιπρόσθετα υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση για όλους τους 

μαθητές (με βάση την εθνότητα) μετά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Επίσης η βελτίωση των 

κοριτσιών ήταν μεγαλύτερη από αυτή των αγοριών (στατιστικά σημαντική η διαφορά 

ανάμεσα στη βελτίωση των κοριτσιών και των αγοριών). 

Οι Jinsoo Hahn & Kyungho Jang, (2010) περιγράφουν τα βασικά σημεία της προ-

πανεπιστημιακής και προπτυχιακής οικονομικής εκπαίδευσης στην Κορέα και τα συγκρίνουν 

με τα αποτελέσματα του σταθμισμένου δείγματος του TEL στις Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, κατά 

τη φοίτησή τους στο σχολείο, οι μαθητές έχουν χαμηλό οικονομικό αλφαβητισμό, εξαιτίας 

προβλημάτων που σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την ανεπαρκή 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  

Τέλος οι Wunder, Kemp & England, (2009) ασκούν κριτική στα σύγχρονα τεστ που 

ελέγχουν τον οικονομικό αλφαβητισμό, καθώς θεωρούν ότι επικεντρώνονται στη θεωρία, ενώ 

παράλληλα σχεδόν αγνοούν την πραγματική οικονομία. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι «αρκεί 

μια ανάγνωση του TEL για να φανεί ότι κυρίως επικεντρώνεται στο πόσο καλά έχουν 

εκπαιδευτεί οι μαθητές στη συμβατική οικονομική θεωρία. Ωστόσο συμφωνούν ότι ο 

οικονομικός αλφαβητισμός είναι ένας αξιέπαινος σκοπός και δεν υπονοούν ότι πρέπει να 

αλλάξουν οι τρέχουσες μορφές παιδαγωγικής προσέγγισης της οικονομίας που 

επικεντρώνονται στο πως οι μαθητές θα σκέφτονται σαν οικονομολόγοι. Αντίθετα επιδίωξή 

τους είναι να ανοίξει μια συζήτηση για την ανάγκη να δοθούν στους μαθητές, κατά τη 
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διάρκεια του μαθήματος πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Για να αποδείξουν τους 

ισχυρισμούς τους έκαναν μια έρευνα με ερωτηματολόγια σε προπτυχιακούς φοιτητές που 

είχαν επιλέξει το εισαγωγικό μάθημα της οικονομίας. Στο ερωτηματολόγιο οι συγγραφείς 

ζήτησαν από τους φοιτητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: «ποιο είναι το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ στις Η.Π.Α.» Τα ποσοστά των απαντήσεων που ήταν κοντά στην πραγματικότητα ήταν 

σχετικά μικρά. Αντίστοιχα ήταν τα συμπεράσματα και με βάση τις απαντήσεις και στα 

υπόλοιπα ερωτήματα.  (Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών, 2005) 

 

 

Το TEL ως εργαλείο αξιολόγησης διδακτικών παρεμβάσεων 

Σύμφωνα με τον Dawson (1982), τo 1980-81 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος 

DEEP (Developmental Economic Education Program) με σκοπό να γίνει προσπάθεια 

ενστάλαξης των οικονομικών σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Η συγκεκριμένη μελέτη 

ασχολείται με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του πιλοτικού προγράμματος 

ενστάλαξης της οικονομίας στο μάθημα Αμερικανικής Ιστορίας της 11ης τάξης του σχολείου. 

Αρχικά οι οικονομικές γνώσεις των μαθητών ελέγχθηκαν στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου 

με την μορφή Α της πρώτης έκδοσης του TEL και στη συνέχεια η ίδια μορφή του TEL 

χρησιμοποιήθηκε ως post-test στο τέλος των μαθημάτων. Συνολικά, συμμετείχαν 133 

μαθητές στην πειραματική ομάδα και 97 στην ομάδα ελέγχου. Ο μέσος όρος της 

πειραματικής ομάδας αυξήθηκε κατά 2,25 μονάδες, αύξηση που θεωρείται στατιστικά 

σημαντική, ενώ τα αποτελέσματα της ομάδας ελέγχου στο pre και post-test ήταν σχεδόν 

ταυτόσημα. 

Ένα απροσδόκητο εύρημα της έρευνας είναι ότι η απόδοση στο post-test, των 

μαθητών που είχαν συγκριτικά χειρότερα αποτελέσματα στο pre-test,  βελτιώθηκε κατά μέσο 

όρο τέσσερεις φορές περισσότερο, απ’ ότι αυτή των μαθητών που είχαν συγκριτικά καλύτερη 

απόδοση στο pre-test. Ο ερευνητής θεωρεί πως ίσως η μέθοδος της ενστάλαξης να βοηθά 

περισσότερο τους μαθητές που δεν έχουν εκτεταμένες γνώσεις οικονομίας, όμως σημειώνει 

ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να αποδειχθεί η παραπάνω υπόθεση. Ταυτόχρονα όσοι 

μαθητές είχαν ήδη παρακολουθήσει ένα αυτόνομο μάθημα οικονομίας είχαν μεγαλύτερη 

βελτίωση, αν και στατιστικά μη σημαντική, από τον μέσο όρο. Το συγκεκριμένο εύρημα 

οδηγεί τον ερευνητή στην υπόθεση ότι η ενστάλαξη μπορεί να ενισχύσει τις οικονομικές 
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γνώσεις των μαθητών. Τέλος η σύγκριση των αποτελεσμάτων της πειραματικής ομάδας με το 

δείγμα στάθμισης του TEL σε εθνικό επίπεδο, έδειξε ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο 

πιλοτικό πρόγραμμα είχαν καλύτερα αποτελέσματα από το 63% του εθνικού δείγματος. Με 

βάση τα παραπάνω ο ερευνητής καταλήγει ότι υπάρχουν ενδείξεις, όπως και σε 

προηγούμενες έρευνες, ότι η μέθοδος της ενστάλαξης μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των 

οικονομικών γνώσεων των μαθητών. (Πλιάκης Ηρακλης, 2014) 

            

Η έρευνα των Walstad & Rebeck (2001) επικεντρώθηκε στο αν τα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για καθηγητές, βελτιώνουν τη δυνατότητα κατανόησης οικονομικών εννοιών των 

μαθητών τους. Για τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκαν δύο ομάδες μαθητών. Η 

πρώτη ομάδα διδάχθηκε από καθηγητές που συμμετείχαν στα σεμινάρια, ενώ στην ομάδα 

ελέγχου (που την αποτελούσαν λιγότεροι μαθητές) η διδασκαλία έγινε από καθηγητές που 

δεν συμμετείχαν στα σεμινάρια. Τα pre και post-test μοιράστηκαν σε μαθητές σε Λιθουανία, 

Ουκρανία, Κιργιστάν και Πολωνία. Τα αποτελέσματα εμφάνισαν μεγαλύτερη αύξηση στην 

κατανόηση οικονομικών εννοιών από τους μαθητές των οποίων οι καθηγητές συμμετείχαν 

στα σεμινάρια. Επίσης ένας παράγοντας που βελτίωσε την επίδοση των μαθητών στα 

οικονομικά ήταν όντως οι γνώσεις που αποκόμισαν από τα σεμινάρια όσοι καθηγητές 

συμμετείχαν. 5     

 

Η αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησης των οικονομικών από τους μαθητές έγινε 

μέσω της δεύτερης έκδοσης του TEL. Η έκδοση του TEL που μοιράστηκε στους μαθητές, 

περιελάμβανε μόνο 23 από τις 46 ερωτήσεις της πρωτότυπης έκδοσης. Η πιο σύντομη έκδοση 

του TEL χρησιμοποιήθηκε ώστε οι μαθητές να έχουν χρόνο να ολοκληρώσουν το τεστ και να 

απαντήσουν στα αντικείμενα της έρευνας κατά τη διάρκεια μιας τυπικής 45-λεπτης 

διδακτικής ώρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της πιο σύντομης 

μορφής του TEL αποδείχθηκαν μέσω μιας εκ νέου ανάλυσης των σταθμισμένων δεδομένων 

της έρευνας στις Η.Π.Α. Επιπρόσθετα και η ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά 

τη διάρκεια της παρούσας έρευνας απέδειξαν ότι η συγκεκριμένη μορφή του TEL ήταν ένα 

                                                           

• 
5
 Walstad, W.B., and Rebeck, K. (2001a). The test of economic literacy: Examiner’s manual (3rd.) New York: 

National Council on Economic Education. 

•  
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αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών αυτών των χωρών σε 

βασικά οικονομικά θέματα. 

Οι Maxwell, Mergendoller & Bellisimo, (2005)  εξέτασαν αν η μέθοδος 

προβληματοκεντρικής μάθησης (Problem-based learning, PBL) βοηθά περισσότερο τους 

μαθητές Λυκείου στη μάθηση μακροοικονομικών αρχών και εννοιών, σε σχέση με πιο 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Στη μέθοδο PBL οι μαθητές μόνοι τους, διατυπώνουν 

και επιδιώκουν να πετύχουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους. Οι μαθητές 

επιτυγχάνουν τα παραπάνω μέσω της διερεύνησης μιας κατάστασης, της ανάπτυξης των 

κατάλληλων ερωτήσεων και της δημιουργίας των δικών τους λύσεων στα προβλήματα που 

έχουν τεθεί. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές με προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ή 

έρευνα, αλλά δεν τους αναθέτει προαποφασισμένες μαθησιακές δραστηριότητες. 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 252 μαθητές οικονομικών σε 11 

διαφορετικά Λύκεια. Οι συγγραφείς έλεγξαν στατιστικά τους μαθητές, ανάλογα με τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά και κυρίως την λεκτική τους ικανότητα. Για την ολοκλήρωση 

της μελέτης, οι μαθητές τόσο των τάξεων που χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο PBL, όσο και 

αυτοί που παρακολούθησαν μαθήματα με την παραδοσιακή μέθοδο, συμπλήρωσαν αρκετά 

κριτήρια αξιολόγησης. Το πιο σημαντικό ήταν μια έκδοση δεκαέξι (16) ερωτήσεων του TEL 

που χρησιμοποιήθηκε σαν pre και post-test. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στο τεστ 

αφορούσαν όλο το φάσμα των κατά Bloom γνωστικών στόχων που περιλαμβάνονται στην 

πρωτότυπη έκδοση του TEL (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση και αξιολόγηση). Οι 

βαθμοί των μαθητών στο τεστ υπολογίστηκαν, αθροίζοντας τις σωστές απαντήσεις των 

μαθητών. Παράλληλα οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε 

ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την στάση απέναντι στο μάθημα της Οικονομίας, την 

προτίμηση στην ομαδική ή ατομική εργασία, τα αισθήματά του σχετικά με μια ενδεχόμενη 

αποτυχία και μια αξιολόγηση του καθηγητή τους.  

Οι Dutkowsky, Evensky & Edmonds, (2006) εξετάζουν τη δυνατότητα που υπάρχει, 

οι μαθητές του Λυκείου να παρακολουθήσουν μαθήματα οικονομικών πανεπιστημιακού 

επιπέδου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι επιδόσεις 

των μαθητών αξιολογήθηκαν μέσω της τρίτης έκδοσης του TEL. Το δείγμα αποτελούνταν 

από 254 μαθητές εκ των οποίων οι 111 εξετάστηκαν με την έκδοση Α του TEL και οι 

υπόλοιποι 143 με την έκδοση Β. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη μέθοδο 

που χρησιμοποίησαν και οι Walstad και Rebeck (2001). Για την έκθεση των αποτελεσμάτων 



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 

 

18 

 

θεώρησαν τις δύο εκδόσεις του TEL ως μία εξέταση. Για κάθε ερώτηση σημείωσαν το 

ποσοστό των μαθητών που έδωσαν τη σωστή απάντηση. Για τις ερωτήσεις που εμφανίζονταν 

και στις δύο εκδόσεις χρησιμοποίησαν το σταθμισμένο μέσο όρο των ποσοστών των σωστών 

απαντήσεων σε κάθε έκδοση του τεστ. Στη συνέχεια υπολόγισαν τον συνολικό μέσο όρο που 

προέκυψε από τα ποσοστά σωστών απαντήσεων κάθε μιας από τις 69 ερωτήσεις που 

υπάρχουν αθροιστικά στις δύο εκδόσεις.  

 Στην Ελλάδα, το TEL έχει χρησιμοποιηθεί και στην διδακτορική διατριβή του 

Μαυρίδη (2007), που στόχο είχε τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της χρήσης γραπτού 

και προφορικού προοργανωτή στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ τάξης του 

ΓΕΛ. Στη διεξαγωγή της έρευνας συμμετείχαν δύο πειραματικές ομάδες και μια ομάδα 

ελέγχου. Οι μαθητές που αποτελούσαν τις παραπάνω ομάδες ήταν 289 μαθητές της Γ’ 

Λυκείου που είχαν επιλέξει το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και διέμεναν στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι πειραματικές ομάδες διδάχθηκαν το κεφάλαιο «Ζήτηση των 

Αγαθών» με τη χρήση του προοργανωτή πριν τις παραδόσεις των μαθημάτων, ενώ η ομάδα 

ελέγχου δέχθηκε εικονικό οργανωτή πριν τη διδασκαλία του κεφαλαίου.  

Για τον προ-έλεγχο των οικονομικών γνώσεων των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη μορφή της δεύτερης έκδοσης του TEL μου 

συμπεριελάμβανε τις 25 ερωτήσεις που αναφέρονται στις βασικές αρχές οικονομίας και στη 

μικροοικονομία. Ο διαθέσιμος για τους μαθητές χρόνος ήταν 22 λεπτά. Οι λόγοι που 

οδήγησαν τον Μαυρίδη στη μείωση του αριθμού των ερωτήσεων είναι οι παρακάτω: α) «η 

αδυναμία να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων της διδακτικής ώρας, που είναι μεν 

45 λεπτά, αλλά θα έμεναν λιγότερα μετά τη διανομή των φυλλαδίων και τις απαραίτητες 

εξηγήσεις και β) για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εντελώς τυχαίων απαντήσεων κάτω από 

την πίεση του χρόνου. Η μέση επίδοση στο τροποποιημένο TEL της πρώτης πειραματικής 

ομάδας ήταν 10,15, της δεύτερης 9,47 και της ομάδας ελέγχου 9,51 και θεωρήθηκε ότι η 

διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Στόχος του ερευνητή ήταν με τη χρήση του TEL να 

ελέγξει τις γνώσεις των μαθητών πριν την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να εξασφαλίσει ότι 

δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο γνώσεων των μαθητών που 

αποτελούσαν τις πειραματικές και την ομάδα ελέγχου.   

Η μελέτη των Grimes, Millea & Thomas, (2008) χρησιμοποιεί την τρίτη έκδοση του 

TEL για να συγκρίνει τα αποτελέσματα των μαθητών ανάλογα με τον τρόπο που έχουν 

διδαχθεί οικονομικά. Οι τρεις τρόποι διδασκαλίας της οικονομίας στην Πολιτεία του 
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Μισσισσιππή είναι οι ακόλουθοι: α) ως υποχρεωτικό για την αποφοίτηση μάθημα, β) ως 

μάθημα επιλογής και γ) με τη μέθοδο της ενστάλαξης των οικονομικών εννοιών σε άλλα 

μαθήματα. Οι ερευνητές προσπάθησαν να απομονώσουν την επιρροή άλλων παραμέτρων –

όπως τα χαρακτηριστικά του σχολείου, αλλά και τα δημογραφικά και εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών-  στις επιδόσεις των μαθητών, μέσω ενός στατιστικού 

μοντέλου βασισμένο στην παλινδρόμηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι, 

ceteris paribus, οι επιδόσεις των μαθητών που διδάχθηκαν οικονομικά μέσω της μεθόδου 

ενστάλαξης των οικονομικών εννοιών ή ως υποχρεωτικό μάθημα, είναι χαμηλότερες από 

αυτές των μαθητών που διδάχθηκαν οικονομία ως μάθημα επιλογής. Οι ερευνητές 

συμπεραίνουν ότι μια σημαντικά αιτία της παραπάνω διαφοράς είναι ότι όταν η οικονομία 

προσφέρεται ως μάθημα επιλογής, τότε την παρακολουθούν μαθητές που ενδιαφέρονται 

περισσότερο ή έχουν κλίση σε αυτό το μάθημα.  

Στην έρευνα των Cargill, Jurosky & Wendel (2008), αναπτύσσεται ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα που επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός αυτόνομου μαθήματος οικονομίας –

διάρκειας εννιά εβδομάδων- που ήταν ενσωματωμένο σε ένα μάθημα πολιτικής παιδείας 

ετήσιας διάρκειας. Το δείγμα των μαθητών αποτελούνταν από 163 μαθητές που 

παρακολούθησαν το πιλοτικό πρόγραμμα και εξετάστηκαν πριν και μετά από αυτό και 47 

μαθητές που ήταν σε ομάδες ελέγχου. Και οι δύο ομάδες εξετάστηκαν μέσω του TEL. 

Ωστόσο λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων στις ομάδες ελέγχου και του 

γεγονότος ότι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων του post-test ήταν χαμηλότερος από αυτών 

του pre-test, στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα αποτελέσματα των μαθητών που 

συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα. 

Τα αποτελέσματα των μαθητών κατά μέσο όρο στο pre-test ήταν 16,4, ενώ στο post-

test 23,1, όταν ο μέσος του σταθμισμένου δείγματος του TEL (για μαθητές που είχαν 

παρακολουθήσει ένα αυτόνομο οικονομικό μάθημα) ήταν 24 (Walstad, 2001). Με βάση αυτά 

τα αποτελέσματα θεωρείται στατιστικά σημαντική η βελτίωση των μαθητών που συμμετείχαν 

στο πιλοτικό πρόγραμμα. Μάλιστα το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέτυχε συγκρίσιμα με το 

αυτόνομο μάθημα αποτελέσματα, με ιδιαίτερα χαμηλότερο κόστος.  

Με την έρευνά τους οι Dills & Placone (2008), προσπαθούν να προσδιορίσουν το 

κατά πόσο επηρεάζεται η μάθηση των μαθητών από το επίπεδο γνώσεων των καθηγητών και 

τη στάση τους απέναντι στο μάθημα που διδάσκουν. Αρχικά, οι ερευνητές μέτρησαν τις 

γνώσεις –μέσω TEL- και τη στάση των καθηγητών μέσω τυποποιημένων μεθόδων 
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αξιολόγησης. Ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών στο TEL ήταν 35/40 σωστές απαντήσεις. Στη 

συνέχεια οι ερευνητές μέτρησαν πόσο επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των καθηγητών τη 

μάθηση των μαθητών τους. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές των συγκεκριμένων καθηγητών 

συμπλήρωσαν την μορφή Α του TEL στην αρχή του εξαμήνου και τη μορφή Β του TEL στο 

τέλος του. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας, η επίδραση των γνώσεων των 

καθηγητών στα αποτελέσματα των μαθητών ήταν σημαντική. Αντίστοιχα, αποδείχθηκε ότι 

παρά το γεγονός ότι η στάση των καθηγητών απέναντι στην οικονομία είχε θετική επίδραση 

στον βαθμό των μαθητών, αυτή η επίδραση δεν ήταν στατιστικά σημαντική.  

Η έρευνα που πραγματοποίησε ο Van Wyk, (2010) αναφέρεται στον αντίκτυπο που 

είχε μια εφαρμογή της συνεργατικής μεθόδου μάθησης. στον οικονομικό αλφαβητισμό των 

μαθητών. Τα αποτελέσματα του TEL έδειξαν ότι η πειραματική ομάδα μαθητών είχε 

βελτίωση της απόδοσής της από το pre-test στο post-test κατά 16,13 μονάδες σε σύγκριση με 

την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια τροποποιημένη μορφή του TEL. Η 

συγκεκριμένη μορφή αποτελούνταν κατά 90% από τυποποιημένες ερωτήσεις που υπάρχουν 

στο TEL και κατά 10% από ερωτήσεις που σχετίζονται με γενικά οικονομικά θέματα από τις 

εφημερίδες της Νοτίου Αφρικής. Οι συνολικά πενήντα (50) ερωτήσεις  του TEL ήταν 

δομημένες με βάση το πρόγραμμα σπουδών των εισαγωγικών οικονομικών και 

ευθυγραμμισμένες με το περιεχόμενό του. Πρέπει να σημειωθεί ότι τo post-test μοιράστηκε 

μετά από δώδεκα εβδομάδες, στο τέλος δηλαδή των μαθημάτων. (Πλιάκης Ηρακλής, 2014)   

 

Τέλος είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στην έρευνα των Gremmen & Potters (1997), 

καθώς χρησιμοποιούν μια πολύ ενδιαφέρουσα μεθοδολογία, αν και το εργαλείο μέτρησης δεν 

είναι το ΤEL, αλλά ένα άλλο οικονομικό τεστ πολλαπλών επιλογών. Ένας πρωταρχικός 

στόχος των ερευνητών ήταν να δημιουργήσουν ένα αντικειμενικό τρόπο ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που εφαρμόζεται μέσα στη σχολική 

τάξη. Αντί λοιπόν να στηριχθούν αποκλειστικά σε υποκειμενικά στοιχεία, αξιολόγησαν το 

ηλεκτρονικό παιχνίδι με βάση την απόδοση των μαθητών σε μια κλασική εξέταση 

πολλαπλών επιλογών. Κατά συνέπεια δεν ζήτησαν από τους μαθητές απλά να σχολιάσουν οι 

ίδιοι τις γνώσεις που έλαβαν, αλλά ταυτόχρονα τις μέτρησαν. Ένας δεύτερος και ίσως 

σημαντικότερος στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αξιοπιστία των υποκειμενικών 

αξιολογήσεων των μαθητών σχετικά με τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Για 
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αυτό το λόγο συνέκριναν αυτά που οι μαθητές ισχυρίστηκαν ότι έμαθαν, όπως υποδηλώνεται 

από το ερωτηματολόγιο, με αυτά που πραγματικά έμαθαν, όπως μετρήθηκε από τις εξετάσεις.  

 

 

 

 

 

Η δημιουργία μιας νέας Ελληνικής έκδοσης του TEL 

Οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν να επιλέξουμε το TEL ως ένα από τα εργαλεία 

μέτρησης και αξιολόγησης της διδακτικής μας παρέμβασης είναι: α) ότι αποτελεί ένα 

εγνωσμένης αξίας σταθμισμένο τεστ, διεθνώς αποδεκτό, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί τόσο 

στις Η.Π.Α. όσο και σε πολλές άλλες χώρες, όπως φάνηκε στην βιβλιογραφική επισκόπηση, 

β) επειδή υπήρχαν –με βάση τη βιβλιογραφία- περιθώρια προσαρμογής του στις ανάγκες της 

έρευνας και γ) επειδή έχει χρησιμοποιηθεί στην ευρείας κλίμακας έρευνα στα Λύκεια της 

Μακεδονίας, από την Μακρίδου – Μπούσιου (1991). Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουμε τον τρόπο και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη μετάφραση του 

πρωτότυπου TEL και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη μορφή του TEL που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας και τον τρόπο δημιουργίας της. 6 

 

 

 

 

Θέματα προσαρμογής του TEL στην ελληνική γλώσσα 

                                                           

• 
6
 Μακρίδου – Μπούσιου Δ. (2006) Τα Οικονομικά και η σχέση τους με άλλα μαθήματα. Τιμητικός Τόμος Καθηγητή 

Κομπότη. σ. 345-355. 

•  
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Για την πραγματοποίηση της μετάφρασης της τρίτης έκδοσης του TEL, 

συμβουλευτήκαμε, τόσο την εργασία που έχει γίνει στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή του 

TEL Μακρίδου – Μπούσιου, (1991), όσο και παρατηρήσεις από την εργασία των Beck & 

Krumm (1989), για την μετάφραση του TEL στα γερμανικά. (Μαρκίδου-Μπούτσιου Δ., 

2006) 

 

Μετάφραση του τεστ 

Σύμφωνα με τους Beck & Krumm (1989)  η έλλειψη ενός εργαλείου ελέγχου του 

οικονομικού αλφαβητισμού στη γερμανική γλώσσα, είχε δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα στον προσδιορισμό του οικονομικού αλφαβητισμού στις γερμανόφωνες χώρες. 

Η μετάφραση της δεύτερης έκδοσης του TEL στα γερμανικά επέτρεψε να ξεκινήσει η έρευνα 

στο συγκεκριμένο τομέα. Το TEL προσαρμόστηκε στα δεδομένα των γερμανόφωνων 

μαθητών, όμως η μετάφραση των οικονομικών εννοιών έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διατηρηθεί η υποκειμενική δυσκολία του τεστ. Επιπρόσθετα οι διαπολιτισμικές διαφορές 

οδήγησαν στην τροποποίηση αρκετών ερωτήσεων του TEL.  

Κατά τη διαδικασία της μετάφρασης οι ερευνητές σε πρώτο στάδιο προσπάθησαν, 

στα πλαίσια του δυνατού, να μεταφράσουν το TEL λέξη προς λέξη και να αποκλίνουν από 

αυτή την προσέγγιση μόνο όταν ήταν αναπόφευκτο. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξαν αυτή τη 

μέθοδο ήταν επειδή ήθελαν να έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με αυτά στις Η.Π.Α. Αν 

άλλαζαν σημαντικά τη δομή των ερωτήσεων δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τον παραπάνω 

στόχο, καθώς το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο για να λυθεί ένα πρόβλημα είναι, μεταξύ 

άλλων, και συνάρτηση της πολυπλοκότητας του κειμένου με το οποίο αυτό παρουσιάζεται. 

Ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις που η σύνταξη έπρεπε να αλλάξει πλήρως, όπως στις 

περιπτώσεις χρήσης στο πρωτότυπο εκφράσεων που χρησιμοποιούσαν το γερούνδιο (-ing). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις αυξήθηκε η πολυπλοκότητα του κειμένου, όμως οι ερευνητές 

θεωρούν ότι οι υποκειμενική δυσκολία του τεστ δεν μεταβλήθηκε, καθώς οι εκφράσεις και η 

σύνταξη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσιολογικές στη γερμανική γλώσσα. Επιπρόσθετα 

κάθε ερώτηση στα τεστ πολλαπλών επιλογών χωρίζεται στον κορμό της και στις 

εναλλακτικές απαντήσεις. Κατά τη μετάφρασή τους δεν ήταν πάντα εφικτό να γίνεται ο 

χωρισμός των δύο τμημάτων με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρωτότυπο. Ένα άλλο πρόβλημα 

που παρουσιάστηκε ήταν η μη ύπαρξη κάποιων οικονομικών όρων που χρησιμοποιούνται 

στο TEL στη γερμανική γλώσσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ερευνητές μετέφρασαν με βάση 
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το πνεύμα του πρωτότυπου. Ωστόσο τα ποσοστά σωστών απαντήσεων των Γερμανών 

μαθητών σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά των 

Αμερικανών. Ταυτόχρονα στα γερμανικά χρησιμοποιούνται οικονομικές έννοιες με αγγλική 

ρίζα που δεν υπάρχουν στη γερμανική καθομιλουμένη γλώσσα. Συνέπεια του παραπάνω είναι 

ένας αγγλόφωνος μαθητής να μπορεί να απαντήσει σωστά ακόμα και αν δεν γνωρίζει τη 

σωστή απάντηση, με βάση τη λογική ερμηνεία της φράσης, κάτι που δεν είναι εφικτό για 

έναν γερμανόφωνο μαθητή. Τέλος έγιναν ήπιες αλλαγές που σχετίζονταν με τις 

διαπολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες, π.χ. η ετήσια αμοιβή μετατράπηκε σε μηνιαία 

καθώς στη Γερμανία δεν μετράνε τα εισοδήματα σε ετήσια βάση, αλλά σε μηνιαία. 

Συνεπώς γενικά η τακτική που ακολουθήθηκε μπορεί να περιγραφεί με τη φράση: «η 

μετάφραση έγινε όσο πιο κυριολεκτικά ήταν δυνατό και όσο ελεύθερα ήταν αναγκαίο». 

Μάλιστα υπήρξε μια μεταφραστική ομάδα στη Γερμανία και μια στην Αυστρία, οι οποίες 

δούλεψαν ανεξάρτητα στη δημιουργία των αρχικών προσχέδιων και συνεργάστηκαν στη 

δημιουργία της τελικής μορφής του γερμανικού TEL.         

 Όπως και στις δύο παραπάνω έρευνες, έτσι και τώρα ο πρωταρχικός στόχος μας ήταν 

η μετάφραση να είναι, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πιστή στο πρωτότυπο κείμενο. Σύμφωνα 

με τους Beck & Krumm (1989), όσο πιο πιστή είναι η μετάφραση, τόσο πιο αξιόπιστη είναι η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των Γερμανών μαθητών –ή στην περίπτωσή μας των Ελλήνων 

μαθητών/τριων- με το σταθμισμένο δείγμα του τεστ στις Η.Π.Α. Αν αλλάξει σημαντικά η 

δομή των ερωτήσεων δεν θα μπορεί να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, καθώς το απαραίτητο 

γνωστικό επίπεδο για να λυθεί ένα πρόβλημα είναι, μεταξύ άλλων, και συνάρτηση της 

πολυπλοκότητας του κειμένου με το οποίο αυτό παρουσιάζεται. Ωστόσο η πλήρης ταύτιση 

δεν είναι εφικτή. Επιπρόσθετα στην αγγλική έκδοση υπάρχουν εκφράσεις ή έννοιες που είναι 

άγνωστες στους Έλληνες μαθητές. Το να μην προσαρμοστούν αυτές οι φράσεις στα ελληνικά 

δεδομένα θα είχε το ακριβώς αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς το επίπεδο 

δυσκολίας της ερώτησης θα αυξανόταν σημαντικά. Για παράδειγμα στην ερώτηση 8 -στη 

δική μας μορφή του τεστ- «When workers join unions and elect representatives to negotiate 

with their employers, this is referred to, as:», μια από τις τέσσερεις εναλλακτικές απαντήσεις 

είναι η εξής: “a closed shop”. Επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη έκφραση στα ελληνικά, 

επιλέξαμε, ακολουθώντας το πρότυπο των Beck & Krumm (1989), να μεταφράσουμε 

περιφραστικά την παραπάνω έκφραση ως: «μια επιχείρηση που προσλαμβάνει μόνον εργάτες 

που ανήκουν στο συγκεκριμένο σωματείο».  
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Επιπρόσθετα στη μετάφραση κάποιων ερωτήσεων προτιμήθηκε να μην 

χρησιμοποιηθεί η ακριβής μετάφραση ορισμένων λέξεων του πρωτότυπου κειμένου, αλλά 

λέξεις που είναι οικείες στους μαθητές είτε από την καθομιλουμένη, είτα από το βιβλίο 

οικονομίας. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την ερώτηση 5 της Α μορφής του TEL –

ερώτηση 4 στη δικιά μας μορφή του τεστ: 

When a nation’s human and material resources are fully employed, more of any one product: 

A. can be produced only if private enterprise does so rather than the government. 

B. can be produced only if there is less production of other products. 

C. can be produced only if there is a general decrease in prices. 

D. Cannot be produced. 

στη δικιά μας μορφή μεταφράζεται ως εξής: 

 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. 

Βλέπουμε αρχικά ότι αντί για τη λέξη nation (έθνος) χρησιμοποιούμε τη λέξη χώρα και αντί 

για τη λέξη government (κυβέρνηση) χρησιμοποιούμε τη λέξη κράτος, γιατί τόσο στα βιβλία 

Οικονομίας του ΓΕΛ, όσο και στην ελληνική καθομιλουμένη σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται 

χρήση των παραπάνω λέξεων, με αποτέλεσμα το κείμενο να είναι πιο οικείο στους μαθητές. 

Αντίστοιχα αντί να μεταφράσουμε αυτολεξεί τη φράση “human and material resources”, 

προτιμήσαμε τη φράση «παραγωγικοί συντελεστές», που χρησιμοποιείται στην ενότητα που 

αναφέρεται στο κόστος ευκαιρίας στο βιβλίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Γ΄ 

τάξης του ΓΕΛ.  

Τέλος έγιναν μικρές αλλαγές για να προσαρμοστεί το τεστ στα δεδομένα των Ελλήνων 

μαθητών, όπως στην ερώτηση 39 της Α μορφής του TEL –ερώτηση 29 στη δικιά μας μορφή 
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του τεστ- όπου αντί για γερμανικό μάρκο, αναφερόμαστε στο ευρώ και αντί για Γερμανούς, 

αναφερόμαστε  στους κατοίκους των χωρών του ευρώ. (Πλιάκης Ηρακλής, 2014) 

 

 

 

Σύνταξη του τεστ 

Η σύνταξη της ελληνικής γλώσσας διαφέρει αρκετά από αυτή της αγγλικής, ένα 

πρόβλημα που αντιμετώπισαν άλλωστε και οι, Beck & Krumm (1989) στη δημιουργία της 

γερμανικής μορφής του TEL. Καθώς λοιπόν κάθε ερώτηση στα τεστ πολλαπλών επιλογών 

χωρίζεται στον κορμό της και στις εναλλακτικές απαντήσεις, μια από τις συνέπειες της 

διαφοράς στο συντακτικό των δύο γλωσσών ήταν ότι ο διαχωρισμός των δύο μερών δεν ήταν 

εφικτό να γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ερώτηση 5 της Α 

μορφής του TEL –ερώτηση 4 στη δικιά μας μορφή του τεστ-, που χρησιμοποιήθηκε και 

προηγουμένως. Τέλος συχνά ήταν απαραίτητο να μετατραπούν κάποια ρήματα σε ουσιαστικά 

και εκφράσεις να γίνουν πιο περιφραστικές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που στο πρωτότυπο 

χρησιμοποιείται το γερούνδιο (-ing), που δεν χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα. 

(Πλιάκης Ηρακλής, 2014)    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 
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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. 

 

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. 
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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;  

 

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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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:  
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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 

Αποτελέσματα ποσοστών του ερωτηματολογίου τόσο των φοιτητών των δύο 

κατευθύνσεων, όσο και των μαθητών Λυκείου 
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ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ. 

 

  

ΕΡΩ ΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

        ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΕΡΩ ΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ                                        

ΣΩΣΤΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓ

ΙΟΥ 

Ερώτηση  1 3 

Ερώτηση  2 2 

 Ερώτηση  3 4 

Ερώτηση  4 2 

Ερώτηση  5 4 

Ερώτηση  6 3 

Ερώτηση  7 1 

Ερώτηση  8 3 

Ερώτηση  9 2 

Ερώτηση  10 1 

Ερώτηση  11 4 

Ερώτηση  12 3 

Ερώτηση  13 2 

Ερώτηση  14 1 

Ερώτηση  15 4 

Ερώτηση  16 3 

Ερώτηση  17 2 
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Ερώτηση  18 2 

Ερώτηση  19 4 

Ερώτηση  20 1 

Ερώτηση  21 1 

Ερώτηση  22 2 

Ερώτηση  23 2 

Ερώτηση  24 4 

Ερώτηση  25 1 

Ερώτηση  26 4 

Ερώτηση  27 2 

Ερώτηση  28 3 

Ερώτηση  29 2 

Ερώτηση  30 3 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣ ΤΩΝ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Με την συμπλήρωση και την συλλογή  του τεστ οικονομικών γνώσεων (TEL), από τους 

τεταρτοετείς φοιτητές των δύο κατευθύνσεων του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (2015 – 

2016), αλλά και των μαθητών του Λυκείου, προκύπτει ένα  ικανοποιητικό υλικό προς 

ανάλυση, που βασίζεται απολύτως στις απαντήσεις τους, τα αποτελέσματα των οποίων θα 

αποτελέσουν ακριβή δεδομένα για την εξαγωγή πρωτογενούς αποτελέσματος για το επίπεδο 

τόσο των φοιτητών του τμήματος ΔΕΣ, όσο και των μαθητών του Λυκείου, σχετικά με  τις 

γνώσεις που έχουν στην οικονομική επιστήμη, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο.   

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεταρτοετείς φοιτητές του τμήματος ΔΕΣ, (σύνολο 

φοιτητών: 20, από την οικονομική κατεύθυνση 6 φοιτητές και από την πολιτική 

κατεύθυνση 14 φοιτητές), απάντησαν και στις 30 ερωτήσεις του τεστ οικονομικών γνώσεων 

(TEL) συνολικής χρονικής διάρκειας 30 λεπτών.   

Το ποσοστό επιτυχίας της οικονομικής κατεύθυνσης είναι 78%, ενώ της πολιτικής 

κατεύθυνσης 68%. 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. 

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.  
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Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες σπουδαστές έχουν 

έρθει στην καθημερινότητά τους σε στενή επαφή με αρκετές οικονομικές έννοιες. Είναι 

πιθανόν, λοιπόν, να έχουν αποκτήσει εμπειρική γνώση πάνω σε αρκετά οικονομικά θέματα. 

Έτσι, παρόλο που οι εμπειρικές γνώσεις αποτελούν μια υποκειμενική μορφή γνώσης, έχουν 

αποδειχθεί χρήσιμες και λειτουργικές στην καθημερινή πρακτική. Με βάση ,όμως, τα 

αποτελέσματα του τεστ, παρατηρείται ότι οι φοιτητές που επέλεξαν την οικονομική 

κατεύθυνση, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, στον 

ακαδημαϊκό χώρο, σε θέματα της κατεύθυνσης τους, δηλαδή, στις οικονομικές επιστήμες, 

αφού πρώτα γίνει αναφορά στα βασικά θέματα της μακροοικονομίας και της λογιστικής του 

εθνικού εισοδήματος, σε θέματα αγορών των αγαθών, χρήματος και εργασίας. Έμφαση 

δίδεται στους παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονομική μεγέθυνση μιας οικονομίας, 

στις προσδοκίες για την διαμόρφωση οικονομικών αποφάσεων, ενώ εξετάζονται και θέματα 

ανοικτής οικονομίας, όπως ισοζύγιο πληρωμών και καταλήγουμε με θέματα άσκησης 

οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα με την εξάσκηση στη ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

στρατηγικών κατανόησης, παρέχεται και η ευκαιρία να ετοιμάσουν, να παρουσιάσουν, και να 

αξιολογήσουν τις δικές τους ομιλίες σε θέματα οικονομικού περιεχομένου. Στόχος, επίσης, 

των μαθημάτων είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών της διαχείρισης και της εκτίμησης 

των σημαντικότερων οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν διάφοροι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε νέο 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Όλα αυτά συνέβαλαν στο ποσοστό επιτυχίας του 78% 

των φοιτητών της οικονομικής κατεύθυνσης, ώστε να αποδειχθεί χρήσιμο στην επίτευξη των 

προαναφερθέντων στόχων. Το Τμήμα ΔΕΣ, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και 

στις φοιτήτριές του μία συνολική εικόνα του οικονομικού γίγνεσθαι, αλλά και τα απαραίτητα 

εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εργασιακές και γνωσιολογικές 

απαιτήσεις. Παρόλο που το Test of Economic Literacy (TEL) έχει στόχο τη μέτρηση των 

οικονομικών γνώσεων των φοιτητών, οι ερωτήσεις του TEL μπορούν επίσης να 

ταξινομηθούν ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν. Παρότι έχουν προταθεί 

πολλές ταξινομήσεις για τον γνωστικό τομέα, η πιο ευρέως διαδεδομένη και αυτή που 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του TEL, είναι η ταξινομία του Bloom (1956) όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές της πολιτικής κατεύθυνσης, συγκέντρωσαν ποσοστό 

επιτυχίας 68%.  Με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω μαθησιακών επιδιώξεων, το 

Τμήμα ΔΕΣ εκτός από την εκμάθηση του οικονομικού γίγνεσθαι, παρέχει και ένα διευρυμένο 
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φάσμα μαθημάτων, μία δηλαδή συνολική εικόνα του διεθνούς πολιτικού γίγνεσθαι, αλλά και 

τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εργασιακές και 

γνωσιολογικές απαιτήσεις στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και της Εξωτερικής Πολιτικής και Διπλωματίας, των θεσμών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη 

εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, όπως τη στελέχωση φορέων της δημόσιας διοίκησης και 

των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το γεγονός ότι, οι τεταρτοετείς φοιτητές της οικονομικής κατεύθυνσης του τμήματος  

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέτυχαν υψηλό ποσοστό επιτυχίας στο τεστ 

οικονομικών γνώσεων (TEL – Test of Economic Literacy), συγκριτικά με τους 

τεταρτοετείς φοιτητές της πολιτικής κατεύθυνσης, δεν συνδέεται τόσο με την πλειοψηφία 

των φοιτητών της πολιτικής κατεύθυνσης του τμήματος, όπως προκύπτει και από τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, αλλά με τις γνώσεις που είχαν οι φοιτητές τόσο κατά 

την σχολική τους πορεία, ως μαθητές, στα μαθήματα οικονομικού περιεχομένου, χτίζοντας, 

από νεαρή ηλικία τις «βάσεις » για τις γνώσεις τους με τον σωστό τρόπο χωρίς να υπάρχουν 

«κενά», όσο και μετέπειτα, στην φοιτητική τους πορεία, επεκτείνοντας και εξειδικεύοντας τις 

γνώσεις τους. 

Αντίθετα, το ποσοστό των μαθητών του Λυκείου είναι 55%. Η πιλοτική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε ένα σχολείου, του νομού Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Λύκειο  Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να σημειωθεί, ότι η διδακτέα ύλη της Γ΄ Λυκείου, που είναι σχετικά 

σταθερή, στον παρακάτω πίνακα, αναφέρουμε με την ένδειξη εκτός ύλης, όσες ερωτήσεις του 

ΤEL εμπεριέχονται στην ύλη του βιβλίου της Γ΄ Λυκείου, αλλά όχι στη διδακτέα ύλη. Σε 

αυτή μας την αξιολόγηση βασιστήκαμε σε αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει (Mauch 2005, 

Giedeman & Lowen 2008, Marri et al 2013). 

 

α/α 

Αριθμός 

Ερώτησης/      

Μορφή TEL Γ΄ Λυκείου 

1 Α2 πλήρως 

2 Β3 πλήρως 

3 Α4 πλήρως 
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4 Α5 πλήρως 

5 Α,Β6 πλήρως 

6 Α8 πλήρως 

7 Α,Β10 πλήρως 

8 Β11 - 

9 Α12 μερικώς 

10 Α13 πλήρως 

11 Α14 πλήρως 

12 Α,Β 15 πλήρως 

13 Α16 πλήρως 

14 A19 πλήρως 

15 Α,Β 20 μερικώς 

16 Α21 μερικώς 

17 Β23 εκτός ύλης 

18 Α,Β24 εκτός ύλης 

19 Α,Β25 εκτός ύλης 

20 Α26 πλήρως 

21 Α27 πλήρως 

22 Α28 εκτός ύλης 

23 Α30 εκτός ύλης 

24 Α,Β31 εκτός ύλης 

25 Α33 εκτός ύλης 

26 Β34 - 

27 Α,Β35 εκτός ύλης 

28 Β38 μερικώς 

29 Α39 μερικώς 

30 Α40 πλήρως 

 

 

Επειδή από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεν θα υπάρχουν στο ΓΕΛ μαθητές που να έχουν 

διδαχθεί το μάθημα Αρχές Οικονομίας της Α΄ Λυκείου, παραθέτουμε και έναν πίνακα με το 

επίπεδο ανάλυσης των οικονομικών εννοιών που περιλαμβάνονται στο TEL. 
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α/α 

Αριθμός 

Ερώτησης/      

Μορφή TEL Γ΄ Λυκείου 

        1            Α2 πλήρως 

        2            Β3 πλήρως 

3 Α4 πλήρως 

4 Α5 πλήρως 

5 Α,Β6 πλήρως 

6 Α8 πλήρως 

7 Α,Β10 πλήρως 

8 Β11 - 

9 Α12 μερικώς 

10 Α13 πλήρως 

11 Α14 πλήρως 

12 Α,Β 15 πλήρως 

13 Α16 πλήρως 

14 A19 πλήρως 

15 Α,Β 20 μερικώς 

16 Α21 μερικώς 

17 Β23 εκτός ύλης 

18 Α,Β24 εκτός ύλης 

19 Α,Β25 εκτός ύλης 

20 Α26 πλήρως 

21 Α27 πλήρως 

22 Α28 εκτός ύλης 

23 Α30 εκτός ύλης 

24 Α,Β31 εκτός ύλης 

25 Α33 εκτός ύλης 

26 Β34 - 

27 Α,Β35 εκτός ύλης 

28 Β38 μερικώς 

29 Α39 μερικώς 
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30 Α40 πλήρως 

 

 

Τρόπος δημιουργίας και μορφή της νέας έκδοσης του TEL 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σταθμισμένο τεστ 

είναι κύρος ή εγκυρότητα περιεχομένου. Οι Walstad & Rebeck (2001), τεκμηρίωσαν την 

ύπαρξη κύρους περιεχομένου της πρωτότυπης έκδοσης του TEL, όταν χρησιμοποιείται στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις Η.Π.Α., προσαρμόζοντας το TEL στους στόχους που πρέπει 

να έχει η δευτεροβάθμια οικονομική εκπαίδευση και στην ύλη που καλύπτει το μάθημα, όπως 

αυτά έχουν τεθεί από τους εκεί αρμόδιους εμπειρογνώμονες. Στην Ελλάδα όμως, με βάση την 

ύλη που καλύπτει το υποχρεωτικό, αυτόνομο μάθημα οικονομίας στην Α΄ Λυκείου και το 

μάθημα επιλογής στη Γ΄ Λυκείου, οι δύο μορφές του πρωτότυπου ΤΕL θα παρουσίαζαν μια 

σχετική έλλειψη κύρους περιεχομένου. Συνεπώς στην παρούσα έρευνα προχωρήσαμε στη 

δημιουργία μιας μορφής του TEL που περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, που προέρχονται και από 

της δύο μορφές της πρωτότυπης έκδοσής του. Με αυτή την τακτική προσπαθήσαμε να 

υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσχέτιση των ερωτήσεων με την ύλη την οποία έχουν 

διδαχθεί οι μαθητές. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοίχηση των 

ερωτήσεων του TEL, με την ύλη την οποία διδάσκονται οι μαθητές στο ελληνικό Γενικό 

Λύκειο (ΓΕΛ).     

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί, πως με δεδομένο ότι η διδακτέα ύλη στο 

βιβλίο Αρχές Οικονομίας της Α΄ Λυκείου μεταβλήθηκε σημαντικά από χρονιά σε χρονιά τις 

τελευταίες σχολικές περιόδους, αποφασίσαμε να αναφέρουμε στον παρακάτω πίνακα το 

επίπεδο που παρουσιάζεται η κάθε ερώτηση στο βιβλίο. Αντίθετα για τη διδακτέα ύλη της Γ΄ 

Λυκείου, που είναι σχετικά πιο σταθερή, αναφέρουμε με την ένδειξη εκτός ύλης, όσες 

ερωτήσεις του ΤEL εμπεριέχονται στην ύλη του βιβλίου της Γ΄ Λυκείου, αλλά όχι στη 

διδακτέα ύλη. Σε αυτή μας την αξιολόγηση βασιστήκαμε σε αντίστοιχες έρευνες που έχουν 

γίνει (Mauch 2005, Giedeman & Lowen 2008, Marri et al 2013). 

 

Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη μας, πως πολλοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

διδαχθούν οικονομικά αποκλειστικά στο Λύκειο, για να μετρηθεί ο οικονομικός 

αλφαβητισμός των Ελλήνων μαθητών είναι απαραίτητο να ερωτηθούν και σε σημαντικά 
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θέματα, που όμως δεν καλύπτονται πλήρως ή και δυστυχώς καθόλου από την ύλη του 

ελληνικού ΓΕΛ. Με αυτό το σκεπτικό στη μορφή του TEL που δημιουργήσαμε, υπάρχουν 

ερωτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εγχειριδίων του ΓΕΛ. Άλλωστε όπως 

αναφέρει ο Rebeck (2002), συχνά διαφορετικά κομμάτια της ύλης διδάσκονται σε μικρότερο 

ή μεγαλύτερο βάθος ή και καθόλου (π.χ. ανάλογα με τη χρονική στιγμή  που προβλέπεται να 

διδαχθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς). Έτσι είναι πιθανό οι μαθητές που 

συμπληρώνουν το TEL, να μην έχουν διδαχθεί κάποιες ενότητες που συμπεριλαμβάνονται 

στο TEL. 

Η επιλογή μας να δημιουργήσουμε ένα τεστ 30 και όχι 40 ερωτήσεων στηρίζεται στο 

γεγονός ότι αντίστοιχες μορφές του TEL έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν Bushati 

(2010), Kimmitt & Burnett (2006), Maxwell, Mergendoller & Bellisimo (2005),  Saunders, 

Rebeck & Saunders (2002), Walstad & Rebeck (2001)   χωρίς αυτό να έχει επηρεάσει την 

αξιοπιστία του τεστ ή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ενώ ο Van Wyk, (2010) 

χρησιμοποίησε μια τροποποιημένη μορφή του TEL, που αποτελούνταν κατά 90% από 

τυποποιημένες ερωτήσεις που υπάρχουν στο TEL και κατά 10% από ερωτήσεις που 

σχετίζονται με γενικά οικονομικά θέματα από τις εφημερίδες της Νοτίου Αφρικής. Ωστόσο η 

επιλογή μας σχετίζεται και με τη χρονική δυνατότητα που θα δοθεί στους μαθητές να 

κατανοήσουν πλήρως τις οδηγίες και να συμπληρώσουν και το ερωτηματολόγια με τα 

ατομικά στοιχεία τους, εντός της 40λεπτης διδακτικής ώρας. Επιπρόσθετα με δεδομένο ότι 

πολλοί μαθητές έχουν διδαχθεί οικονομικά μόνο στην Α΄ Λυκείου (ή και Β΄ Λυκείου), το 

τεστ για αυτούς μπορεί να θεωρηθεί αυξημένης δυσκολίας και ο όγκος του σε συνάρτηση με 

το σύντομο της χρονικής διάρκειας του τεστ να αποτελέσουν αντικίνητρο για την προσεκτική 

συμπλήρωσή του. 

Η παραπάνω μορφή του TEL, που αποτελείται από οκτώ (8) κοινές και στις δύο 

μορφές του TEL ερωτήσεις, δεκαεπτά (17) ερωτήσεις από την μορφή A και πέντε (5) 

ερωτήσεις από τη μορφή B του πρωτότυπου TEL, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Α) οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στα τρία πρώτα γνωστικά επίπεδα της ταξινόμησης των 

εκπαιδευτικών στόχων κατά Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή). Αυτό αποτελεί επιλογή 

των συγγραφέων της τρίτης έκδοσης του TEL, Walstad & Rebeck (2001).    
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1. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις της κατηγορίας Ι – Γνώση (20% των 

ερωτήσεων), ενώ στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας 

αντιστοιχούν στο 15% των ερωτήσεων, 

2. 9 ερωτήσεις της κατηγορίας ΙΙ – Κατανόηση, (30% των ερωτήσεων), ενώ στο 

πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 30% των 

ερωτήσεων, 

3. και  15 ερωτήσεις της κατηγορίας ΙΙΙ – Εφαρμογή, (50% των ερωτήσεων), ενώ στο 

πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 55% των 

ερωτήσεων. 

 

Παρατηρείται μια μικρή υπό εκπροσώπηση των ερωτήσεων της τρίτης κατηγορίας σε σχέση 

με αυτές της πρώτης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιλογή μας έπαιξε η ανάγκη να 

διατηρηθεί το κύρος περιεχομένου.    

 

Β) Ταυτόχρονα οι ερωτήσεις με βάση τη θεματολογία τους χωρίζονται στις ίδιες τέσσερεις 

(4) κατηγορίες που χωρίζονται και στο πρωτότυπο TEL. 

 

1. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται έντεκα (11) ερωτήσεις από την κατηγορία Βασικές 

Αρχές Οικονομικής (ποσοστό 36,6%) ενώ στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής 

της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 35% των ερωτήσεων, 

2. επτά (7) ερωτήσεις από την κατηγορία Μικροοικονομία (ποσοστό 23,3%) ενώ στο 

πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 25% των 

ερωτήσεων 

3. οκτώ (8) ερωτήσεις από την κατηγορία Μακροοικονομία (ποσοστό 26,6%) ενώ στο 

πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 25% των 

ερωτήσεων 

4. τρεις (4) ερωτήσεις από την κατηγορία Αρχές Διεθνών Οικονομικών (ποσοστό 

13,3%) ενώ στο πρωτότυπο TEL οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας αντιστοιχούν στο 

15% των ερωτήσεων 

Η μικρή διαφορά στην ποσοστιαία συμμετοχή των κατηγοριών στη σύνθεση του 

παρόντος ερωτηματολογίου, οφείλεται στη διαφορά της διδακτέας ύλης ανάμεσα στην 

Ελλάδα και τις Η.Π.Α. με αποτέλεσμα την ελλιπή διδασκαλία κάποιων ενοτήτων στη χώρα 

μας, αλλά και στο ότι η μορφή του TEL που δημιουργήσαμε αποτελείται από 30 ερωτήσεις, 
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οπότε τα ποσοστά εκπροσώπησης των τεσσάρων κατηγοριών δεν θα μπορούσαν να είναι 

ταυτόσημα. 

Γ) Τέλος έγινε προσπάθεια η αναλογία δύσκολων και εύκολων ερωτήσεων να μείνει σχετικά 

αναλλοίωτη. Ως κριτήριο σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων που εμφανίζει κάθε ερώτημα. 

Ολοκληρώνοντας την σχετική με το ΤΕL ενότητα, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι 

κατά τη διάρκεια δημιουργίας και διεξαγωγής της έρευνας η πλέον πρόσφατη έκδοση του 

TEL ήταν η τρίτη. Ωστόσο, αν και έχει ήδη κυκλοφορήσει η τέταρτη έκδοση του TEL, η 

ελληνική έκδοση του TEL, που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, 

μπορεί ακόμα να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση των γνώσεων και της μάθησης 

των Ελλήνων μαθητών. Άλλωστε με βάση όσα αναφέρουν οι Walstad, Rebeck & Butters 

(2013) η συντριπτική πλειονότητα των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή, 

εξακολουθούν να εμπεριέχονται στο TEL.  

 Σε αυτό το σημείο θα επιχειρήσουμε μια σύντομη ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

ανάλογα με την απάντηση που επέλεξαν οι μαθητές και τα πιθανά συμπεράσματα που 

μπορούν να εξαχθούν από τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν οι μαθητές. Οι επόμενες 

τέσσερεις στήλες αναφέρονται στον αριθμό των μαθητών που επέλεξαν την αντίστοιχη 

απάντηση, ενώ με έντονα γράμματα σημειώνεται η εκάστοτε σωστή απάντηση στην οποία 

παρουσιάζεται και το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. 

Αρχικά είναι αξιοσημείωτο ότι κανένας μαθητής δεν άφησε αναπάντητες ερωτήσεις. 

Παρατηρούμε λοιπόν μια σημαντική υστέρηση των μαθητών στις ερωτήσεις εφαρμογής. 

 Τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με τη θεματική ενότητα 

που ανήκε η κάθε ερώτηση έχουν ως ακολούθως: 

• στην κατηγορία Βασικές Αρχές Οικονομικής (11 ερωτήσεις) το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων είναι 51,1%, 

• στην κατηγορία Μικροοικονομία (7 ερωτήσεις) το ποσοστό των σωστών απαντήσεων 

είναι 56,2%, 

• στην κατηγορία Μακροοικονομία (8 ερωτήσεις) το ποσοστό των σωστών απαντήσεων 

είναι 56,2% και 
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• στην κατηγορία Αρχές Διεθνών Οικονομικών (4 ερωτήσεις) το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων είναι 59,7% 

Τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση τον διαχωρισμό των ερωτήσεων ανά θεματική 

ενότητα μπορούν να χαρακτηριστούν απρόσμενα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Rebeck, 2002 και Μακρίδου – Μπούσιου, 1991). 

Για παράδειγμα στο δείγμα στάθμισης του TEL στις Η.Π.Α. τα ποσοστά ανά θεματική 

ενότητα ήταν ακριβώς αντίθετα απ’ ότι στη δική μας έρευνα, με τα θέματα Βασικών Αρχών 

οικονομικής να έχουν το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων και αυτά της κατηγορίας 

«Αρχές Διεθνών Οικονομικών» το χαμηλότερο. Ωστόσο μια πιθανή εξήγηση είναι το γεγονός 

ότι η πλειονότητα των Ελλήνων μαθητών δεν διδάσκεται αναλυτικά και σε βάθος πολλές 

βασικές οικονομικές έννοιες (κόστος ευκαιρίας, παραγωγικοί συντελεστές κ.α.), τις οποίες 

δεν συναντούν και στην καθημερινή πρακτική ή ειδησεογραφία, τόσο συχνά όσο έννοιες από 

τις άλλες γνωστικές κατηγορίες. 

 Σημαντική επίσης είναι μια σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα των μαθητών σε 

κάποιες επιμέρους ερωτήσεις. Η ανάλυση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς υπάρχει μεγάλη 

ανομοιογένεια στο ποσοστό των σωστών απαντήσεων ανά ερώτηση, καθώς π.χ. στην έρευνά 

μας υπάρχουν 13 ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές απαντάνε σωστά σε ποσοστό μικρότερο 

του 50% ενώ στις αντίστοιχες ερωτήσεις στο αμερικάνικο δείγμα αυτό συμβαίνει μόνο σε 

δύο. Ωστόσο μια πιθανή εξήγηση είναι το μικρό δείγμα το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. 

 .    
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Συμπεράσματα από τη βιβλιογραφία 

Όπως αποδεικνύεται από τις μελέτες που έχουν κάνει χρήση του TEL, πρόκειται για 

ένα αρκετά διαδεδομένο εργαλείο, το οποίο έχουν οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί στη 

διάθεσή τους και μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικές καταστάσεις και 

περιβάλλοντα.  

Αρχικά το TEL χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου των οικονομικών 

γνώσεων των μαθητών είτε πριν την έναρξη είτε μετά τη διεξαγωγή  ενός οικονομικού 

μαθήματος ή μιας σειράς διδακτικών παρεμβάσεων. Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να μετρήσουν και τη μάθηση μέσω της διεξαγωγής pre-test και post-test στο ίδιο δείγμα 

μαθητών (πριν και μετά τη διεξαγωγή της σειράς των μαθημάτων) και σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων τους. Με αντίστοιχο τρόπο το TEL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης, που δεν περιλαμβάνει ωστόσο τη 

διδασκαλία μιας μεμονωμένης οικονομικής έννοιας, αλλά ένα σύνολο εννοιών. Ένας 

συνηθισμένος τρόπος μελέτης της αποτελεσματικότητας μιας διδακτικής μεθόδου, είναι η 

συμπλήρωση του TEL τόσο από την ομάδα εφαρμογής όσο και από την ομάδα ελέγχου, ώστε 

να υπάρξει δυνατότητα σύγκρισης της μάθησης στις δύο ομάδες.   

Το TEL έχει αποδειχθεί χρήσιμο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

αποκομίσουν ουσιαστικά συμπεράσματα, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του δείγματός τους 

με τα σταθμισμένα αποτελέσματα του TEL ή με τα αποτελέσματα ενός άλλου δείγματος. 

Άλλωστε το TEL έχει μεταφραστεί και χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές χώρες, ενώ 

τα αποτελέσματα των ερευνών συχνά χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης τα αποτελέσματα 

του σταθμισμένου δείγματος στις Η.Π.Α. 

Επίσης, σε πολλές έρευνες, έχει χρησιμοποιηθεί μια εναλλακτική μορφή του TEL, 

που περιλαμβάνει λιγότερες ερωτήσεις. Οι λόγοι που αυτό συμβαίνει ποικίλουν, αλλά 

μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: α) για να υπάρξει χρόνος, κατά τη 

διάρκεια μιας τυπικής διδακτικής ώρας, να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στους μαθητές, 

β) για να υπάρξει χρόνος, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής διδακτικής ώρας, οι μαθητές να 

συμπληρώσουν και κάποιο άλλο συνοδευτικό ερωτηματολόγιο, γ) για να ταιριάζουν με το ΠΣ 

της χώρας που πραγματοποιείται η έρευνα και δ) για  να έχουν οι μαθητές τον απαραίτητο 

χρόνο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα οι μαθητές να απαντάνε τυχαία. Ωστόσο είναι 

σημαντικό η επιλογή να γίνεται προσεκτικά ώστε να μην επηρεάζονται τα γνωστικά και 

τεχνικά χαρακτηριστικά του τεστ.  
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Η χρησιμότητα του TEL αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ερευνητές μέσω των 

ποσοτικών δεδομένων του TEL και σε συνδυασμό με πληροφορίες που συλλέγουν από 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης ή τις βάσεις δεδομένων των σχολείων, μπορούν να 

προσδιορίσουν ή να απομονώσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές γνώσεις 

των μαθητών, όπως το φύλο ή η κατάρτιση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα 

κ.τ.λ.. Επίσης τα αποτελέσματα των μαθητών στο TEL, μπορούν να συγκριθούν με τις 

απαντήσεις τους σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης, ώστε να 

ελεγχθεί η αξιοπιστία των υποκειμενικών αξιολογήσεων των μαθητών. 

Ως κριτική στο TEL, εκφράζεται η άποψη ότι περιλαμβάνει αποκλειστικά θεωρητικές 

ερωτήσεις και όχι κάποιες που να συνδέονται με την πραγματική οικονομία. Ως απάντηση ή 

λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχουν ερευνητές που αντικατέστησαν κάποιες 

ερωτήσεις του TEL, με ερωτήσεις που δημιούργησαν αυτοί και είχαν τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. (Πλιάκης Ηρακλής, 2014)   

 

 

 

 

 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Αυστρία  

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η Αυστρία έχει 12 πανεπιστήμια και 6 κολέγια καλών τεχνών, όλα αυτόνομα, τα οποία προ-

σφέρουν 430 προγράμματα σπουδών. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει ένα πιστοποιητικό επιτυχίας στις 

εισιτήριες εξετάσεις (απολυτήριο λυκείου). Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση 

εισδοχής σε 
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ένα πανεπιστήμιο για ένα συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Κατόπιν υποχρεούνται να 

εγγράφονται στον αντίστοιχο κύκλο κάθε εξάμηνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να 

υποχρεωθούν σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Τα Κολέγια Καλών Τεχνών απαιτούν το 

πιστοποιητικό επιτυχίας στις εισιτήριες εξετάσεις (απολυτήριο λυκείου) για μερικούς μόνο 

από τους κύκλους σπουδών. Η εισαγωγή προϋποθέτει 

εισαγωγικές εξετάσεις έσω των οποίων αξιολογείται τα καλλιτεχνικό ταλέντο. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι αυστριακοί πολίτες δεν καταβάλλουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Οι άποροι σπουδαστές 

εισπράττουν επιχορήγηση.  
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Βέλγιο 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Όσον αφορά τη γαλλόφωνη και τη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου υπάρχουν τρεις τύποι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

o Σύντομη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

o Μακρά τριτοβάθμια εκπαίδευση 

o Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Στη γερμανόφωνη κοινότητα υπάρχει μόνο ένας τύπος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σύντομη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση μη πανεπιστημιακού επιπέδου. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γαλλική κοινότητα: 

Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων. Για ορισμένες σχολές γίνονται 

εισαγωγικές εξετάσεις. 

Φλαμανδική κοινότητα: 

Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εφαρμοσμένων επιστημών έχουν 

όσοι πετύχουν στις εξετάσεις που οργανώνει το πανεπιστήμιο. Ειδικοί ή επιπλέον όροι 

πρόσβασης μπορεί να καθοριστούν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

Γερμανόφωνη κοινότητα: 

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να έχουν τίτλο σπουδών ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σε όλους τους τύπους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη γαλλική κοινότητα, ο φοιτητής 

πληρώνει εγγραφή. Τα Πανεπιστήμια ορίζουν το ποσό αυτό κατά την κρίση τους. Για τη 

φλαμανδική και τη γερμανόφωνη κοινότητα ισχύουν ετήσια δίδακτρα αλλά υπάρχει η 

δυνατότητα να λάβει κανείς υποτροφίες από τον προϋπολογισμό της κοινότητας μετά από 

εξετάσεις.  
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Γαλλία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα πανεπιστήμια 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. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Για να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν Baccalauréat ή το εθνικό 

δίπλωμα που δίνει πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό εκδίδεται από 

εξουσιοδοτημένα Πανεπιστήμια στο τέλος των μαθημάτων ενός έτους, δηλαδή μετά από 

τουλάχιστον 225 ώρες μαθημάτων. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το δικαίωμα εγγραφής για τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται κάθε 

χρόνο με υπουργικό διάταγμα. Οι φοιτητές επιλέγονται για χρηματοδότηση. Υπάρχουν 

κονδύλια που παρέχονται με βάση κοινωνικά κριτήρια και άλλα που θέτει το πανεπιστήμιο. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάληψης άτοκων δανείων. 
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Γερμανία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπάρχουν διάφοροι τύποι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως: 

o Πανεπιστήμια 

o Ισότιμα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

o Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές 

o Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών και Μουσικής 

o Fachhochschulen (ιδρύματα προσανατολισμένα στις απαιτήσεις της επαγγελματικής 

πρακτικής) 

o Σπουδές εξ αποστάσεως 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι μαθητές που έχουν φοιτήσει σε γενικά ή επαγγελματικά δευτεροβάθμια σχολεία, έχουν 

επιλέξει αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων και έχουν πετύχει στις σχετικές απολυτήριες 

εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
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Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί απολυτήριοι τίτλοι που δίνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην 

ανώτατη εκπαίδευση: 

o Ο γενικός απολυτήριος τίτλος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση 

o Ο περιορισμένος σε ένα κλάδο απολυτήριος τίτλος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. 

o Ο απολυτήριος τίτλος εισαγωγής στα Fachhochschulen. 

Σε ορισμένα κρατίδια, οι μαθητές που έχουν μια επαγγελματική κατάρτιση αλλά δεν έχουν 

τον απολυτήριο τίτλο εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να αποδείξουν σε μια 

διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή συμμετέχοντας περιοδικά σε εξετάσεις) ότι διαθέτουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την σπουδή τους ή να επιτύχουν σε 

εισαγωγικές εξετάσεις (κατατακτήριες εξετάσεις, τεστ καταλληλότητας και συνέντευξη) σε 

ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Οι υποψήφιοι για διάφορους κύκλους σπουδών, ιδιαίτερα στους τεχνικούς κλάδους 

απαιτείται να πληρούν εκτός από τον απολυτήριο τίτλο που τους επιτρέπει την εισαγωγή σε 

κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιπλέον προϋποθέσεις όπως δηλαδή,. να έχουν 

ολοκληρώσει μια πρακτική εξάσκηση σχετική με το αντικείμενο σπουδών. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Οι Γερμανοί και οι αλλοδαποί φοιτητές δεν απαιτείται να πληρώσουν δικαίωμα εγγραφής, 

δίδακτρα και εξέταστρα. Αντί αυτών υποχρεούνται να πληρώσουν μια κοινωνική εισφορά για 

τη χρήση των εγκαταστάσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Οι φοιτητές που δεν έχουν άλλους 

πόρους για τη συντήρησή τους μπορούν να λάβουν οικονομική υποστήριξη μέσα στο πλαίσιο 

του Ομοσπονδιακού Νόμου για Υποστήριξη της Κατάρτισης. 
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Δανία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστήμια 

o Πανεπιστημιακά κέντρα 

o Ανώτατα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης μη ακαδημαϊκού επιπέδου 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υπάρχει αριθμητικός περιορισμός για την εισαγωγή φοιτητών στα πανεπιστήμια της Δανίας. 

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. Μερικά ανώτερα ιδρύματα δέχονται φοιτητές που 

δε διαθέτουν αυτά τα πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση οι αιτούντες να έχουν 

συμπληρώσει 9 – 10 χρόνια στο σχολείο και μετά να έχουν εργαστεί. 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. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν υπάρχουν τέλη εγγραφής, ούτε δίδακτρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές 

υποστηρίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια, ώστε να καλύψουν τα έξοδά τους. 
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Ηνωμένο Βασίλειο 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Οι κύριοι φορείς που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα Πανεπιστήμια και άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 

εξειδικευμένα ιδρύματα, όπως κολέγια αγροτικά, τεχνών και θεολογίας. Μέρος της ανώτατης 

εκπαίδευσης παρέχεται στα κολέγια μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ανοιχτά 

Πανεπιστήμια παρέχουν μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εξ αποστάσεως 

διδασκαλία. Όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτόνομα και το καθένα αποφασίζει για τα πτυχία που θα δίνει 

και τους όρους που θα εφαρμόζει. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Οι υποψήφιοι για τα τμήματα first degree & Higher National Diploma, θα πρέπει να 

υποβάλλουν αίτηση στα συγκεκριμένα ιδρύματα μέσω μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Εισαγωγής 

στα Πανεπιστήμια και Κολέγια. 

Το κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθεί τη 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. 

Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πολιτική που να αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Ωστόσο το 

Υπουργείο Παιδείας θέτει ποσοστώσεις για τα παιδαγωγικά τμήματα, ενώ το Υπουργείο 

Υγείας θέτει ποσοστώσεις για τις θέσεις φοιτητών στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

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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Ιρλανδία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστημιακές σχολές 

o Τεχνικά/ Τεχνολογικά κολέγια 

o Εκπαιδευτικά κολέγια 

Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρηματοδοτούνται από το Κράτος και είναι αυτοδιοικούμενα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας αριθμός από ανεξάρτητα ιδιωτικά κολέγια που 

προσφέρουν ένα φάσμα μαθημάτων, κυρίως διοίκησης επιχειρήσεων και απονέμουν 

επαγγελματικούς τίτλους σπουδών και σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγνωρισμένα πτυχία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δυνατή μόνο μετά από επιτυχή περάτωση των 

εξετάσεων Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου. Η αίτηση για εισαγωγή σε όλα τα ιδρύματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται στο Κεντρικό Γραφείο Αιτήσεων, το οποίο εξασφαλίζει 

θέση βασιζόμενο στους βαθμούς των αποτελεσμάτων σε έξι το πολύ μαθήματα του 

Απολυτηρίου. 

Για να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός για μια θέση, το Κεντρικό Γραφείο Αιτήσεων ζητά 

από τους υποψηφίους να ιεραρχήσουν τις σπουδές που θα προτιμούσαν να 

παρακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Για όλους τους κύκλους σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταβάλλονται δίδακτρα. Οι 

τοπικές αρχές έχουν εκπονήσει ένα σύστημα επιδόματος σπουδών που βασίζεται μεταξύ 

άλλων στην εξέταση του εισοδήματος των γονέων. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει τα κριτήρια 

επιλογής για τα επιδόματα σπουδών που προορίζονται να καλύψουν το κόστος σπουδών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένα μέρος των εξόδων συντήρησης. 

 

 

 



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισλανδία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κρατικά. Υπάρχουν 

τρία που λειτουργούν ως φορείς ιδιωτικού δικαίου, σε συνεργασία με το κράτος. Υπάρχουν 

δύο ειδών εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πανεπιστήμια και κολέγια. Τα 

πανεπιστήμια έχουν ερευνητικές δραστηριότητες που καλύπτουν πολλούς τομείς σπουδών 

ενώ τα κολέγια είναι εξειδικευμένα σε συγκεκριμένες σπουδές αλλά δεν ασχολούνται με 

ερευνητική εργασία. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούν πτυχίο 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένες φορές και για κάποιες σπουδές 

επαγγελματικού τύπου, απαιτείται και εργασιακή εμπειρία. 

Τα Πανεπιστήμια έχουν ειδικές απαιτήσεις εξειδικευμένων σπουδών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για κάποια ειδικά προγράμματα σπουδών. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 

των σπουδαστών που γίνονται αποδεκτοί. Ωστόσο οι φοιτητές επιλέγονται με εξετάσεις 

επιλογής που γίνονται στο τέλος του πρώτου τριμήνου σπουδών με αποτέλεσμα να 

περιορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών. 

Τα κολέγια δέχονται συγκεκριμένο αριθμό σπουδαστών. 

Οι Σχολές Καλών Τεχνών διενεργούν εξετάσεις επιλογής και έχουν ειδικούς περιορισμούς. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Υπάρχει ένα ποσόν που υποχρεούται να καταβάλλει ο φοιτητής ως εγγραφή στα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά δεν υπάρχουν δίδακτρα για την παρακολούθηση μαθημάτων. 

Οι φοιτητές είναι επιλέξιμοι για δανειοδότηση από το Κρατικό Ταμείο Δανειοδότησης 

Φοιτητών. 
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Ισπανία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το σύνολο της μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η 

οποία παρέχεται από: 

o Πανεπιστημιακές σχολές 

o Ανώτερες τεχνικές σχολές 

o Πανεπιστημιακά σχολεία 

o Πανεπιστημιακά κολέγια 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει μια γενική θετική αξιολόγηση 

(αξιολόγηση της γενικής εκπαίδευσης και της ωριμότητας του μαθητή) και επιτυχία στις 

εξετάσεις ικανότητας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο που πραγματοποιούνται από τα ίδια 

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο υποψήφιος φοιτητής υποβάλλει αίτηση απευθείας στο ίδρυμα όπου επιθυμεί να εγγραφεί 

και εφόσον πληροί τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές, οι διαδικασίες εισαγωγής εξαρτώνται από 

το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η είσοδος σε αυτά τα ιδρύματα εξαρτάται από τη 

χωρητικότητά τους, ενώ όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση θέσεων ισχύει ένα σύστημα 

προτεραιοτήτων. Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο, ένα εθνικό όργανο, καθορίζει τον αριθμό 

των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Τα δίδακτρα κάθε Πανεπιστημίου καθορίζονται από την Αυτόνομη Κοινότητα στην οποία 

είναι εγκατεστημένο το Πανεπιστήμιο ή για τις κοινότητες των οποίων οι αρχές δεν έχουν 

αυτή την αρμοδιότητα, από το κράτος. 

Υπάρχει ένα σύστημα υποτροφιών το οποίο διαχειρίζεται το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας σε 

συνεργασία με τις Αυτόνομες Κοινότητες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια. 
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Ιταλία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία διαιρείται σε κρατικά και μη κρατικά ιδρύματα, 

δεδομένου ότι τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί οργανισμοί δικαιούνται να ιδρύουν σχολές 

και εκπαιδευτικά ινστιτούτα. Υπάρχει επίσης η διάκριση μεταξύ πανεπιστημιακής και μη 

πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται 

κυρίως ιδρύματα που προσφέρουν εκπαίδευση στις καλές τέχνες. 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστήμια 

o Ανώτατες Ακαδημίες Σωματικής Αγωγής 

o Ανώτατα Ινστιτούτα με ειδικό καθεστώς (Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της 

Νεάπολης, Ανώτατη Ναυτική Σχολή της Νεάπολης, Παιδαγωγικό Κολέγιο της Πίζας) 

o Σχολές μεταπτυχιακών και ειδικών σπουδών 

o Ανώτατα ιδρύματα πανεπιστημιακού επιπέδου 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι 

κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου που δίνεται μετά από πενταετή κύκλο σπουδών. Με εξαίρεση 

τα Πανεπιστήμια που παρέχουν σπουδές οδοντιατρικής και ορθοδοντικής για τα οποία 

υπάρχει περιοριστικός αριθμός εισακτέων καθώς και για τους κλάδους ιατρικής, 
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κτηνιατρικής, διεθνών σπουδών και περιβαλλοντικών επιστημών για τους οποίους 

προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις που οργανώνονται από τις αντίστοιχες σχολές, δεν 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 

των φοιτητών. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Τέλη εγγραφής, τα οποία καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση για τα κρατικά 

πανεπιστήμια, καταβάλλονται από όλους τους φοιτητές που πληρώνουν επίσης ειδικές 

εισφορές που καθορίζονται από κάθε Πανεπιστήμιο. Ορισμένα ιδρύματα μπορούν να 

απαλλάξουν τους φοιτητές από την καταβολή τελών. 

Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν οικονομική βοήθεια με τη μορφή κρατικών επιδοτήσεων και 

άτοκων δανείων με την εγγύηση των περιφερειών.  

 

 
 

 

 

 

Ολλανδία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

o Ανώτερη (μη πανεπιστημιακή) επαγγελματική εκπαίδευση 
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o Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όσοι επιθυμούν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο πρέπει να κατέχουν απολυτήριο, να 

υποβληθούν σε προπαιδευτική εξέταση ή να υποβληθούν σε εισαγωγικές εξετάσεις. Υπάρχει 

ένα κεντρικό σύστημα εισαγωγής για την κατανομή των θέσεων στα διάφορα πανεπιστήμια. 

Οι αποφάσεις σχετικά με τους κύκλους μαθημάτων για τους οποίους πρόκειται να επιβληθεί 

περιορισμός του αριθμού των εισακτέων λαμβάνονται κάθε χρόνο από τα ιδρύματα ή από τον 

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι φοιτητές καταβάλλουν ετήσιο ποσό διδάκτρων. 

Σε όλους τους φοιτητές χορηγείται επίδομα ανώτατων σπουδών αλλά οι φοιτητές μπορούν 

επιπλέον να ζητήσουν πρόσθετη επιχορήγηση ή έντοκο δάνειο. 
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Λουξεμβούργο 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο χωρίζεται σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση η 

οποία περιορίζεται στον πρώτο χρόνο σπουδών στο Πανεπιστημιακό Κέντρο του 

Λουξεμβούργου και σε μη πανεπιστημιακή ανώτερη εκπαίδευση η οποία παρέχεται σε 

διάφορα ιδρύματα. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι κάτοχοι του Απολυτηρίου γενικής ή τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

Λουξεμβούργου, μπορούν να εγγραφούν σε όλους τους τομείς. Εξαρτάται από τον 

επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος να αποφασίσει αν θα γίνουν δεκτοί φοιτητές οι οποίοι 

πληρούν τις κανονικές προϋποθέσεις εισαγωγής ή άλλοι οι οποίοι πιστεύεται ότι διαθέτουν 

τις απαραίτητες γνώσεις για να φοιτήσουν επιτυχώς. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν καταβάλλονται δίδακτρα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα του Λουξεμβούργου. 

Η Κυβέρνηση μπορεί να παράσχει οικονομική ενίσχυση με τη μορφή υποτροφίας και/ή 

χαμηλότοκου δανείου. 
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Νορβηγία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα ιδρύματα τα οποία προσφέρουν τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να χωριστούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: 

o Πανεπιστήμια 

o Κολέγια 

Υπάρχουν τέσσερα πανεπιστήμια και έξι ειδικά κολέγια πανεπιστημιακού επιπέδου. 

Ένας μεγάλος αριθμός από μη πανεπιστημιακά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

προσφέρουν προγράμματα διάρκειας από ένα έως τέσσερα έτη. Ορισμένα ιδρύματα 

προσφέρουν προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας τα περισσότερα εκ των οποίων σκοπεύουν 

σε ορισμένα επαγγέλματα. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η πρόσβαση σε πολλούς τομείς σπουδών τόσο στα πανεπιστημιακά όσο και στα μη 

πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ανταγωνιστική και υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για την 

επιλογή των σπουδαστών. 

Οι βασικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η 

ολοκλήρωση σπουδών τριών ετών σε γενικά μαθήματα της ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σε ορισμένους τομείς σπουδών τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων. 

Μαθητές με διαφορετικό εκπαιδευτικό παρελθόν μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί, εάν το 

ίδρυμα θεωρήσει ότι τα προσόντα τους ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του 

συγκεκριμένου τομέα σπουδών. 

Η πρόσβαση σε πολλούς τομείς σπουδών τόσο στα πανεπιστημιακά όσο και στα μη 

πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ανταγωνιστική. Σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για 

την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών, οι οποίες αναμένεται να τυποποιηθούν περισσότερο 

στο μέλλον. 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι σπουδές στα δημόσια ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχονται δωρεάν, αλλά 

κάθε εξάμηνο καταβάλλεται ένα μικρό ποσό για το Φοιτητικό Οργανισμό Πρόνοιας. Το 

Κρατικό Ταμείο Εκπαιδευτικών Δανείων παρέχει οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές με 
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τη μορφή υποτροφιών και δανείων που δίνονται δύο φορές το χρόνο και προορίζονται στο να 

καλύψουν τα έξοδα διαμονής, σίτισης και υλικού σπουδών. 

 

 

 

 

 

Πορτογαλία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Πορτογαλία χωρίζεται σε: 

o Δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία συνίσταται σε πανεπιστημιακή και πολυτεχνική 

ανώτερη εκπαίδευση 

o Ιδιωτική και άλλων φορέων τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία βασίζεται σε νομικά 

καθεστώτα τα οποία ορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ιδρυμάτων και καθορισμού 

των μαθημάτων, αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά πτυχία και προσδιορίζουν την 

κρατική εποπτεία, ως προς την ποιότητα της παρεχόμενη εκπαίδευσης και τη δυνατότητα 

οικονομικής ενίσχυσης 

o Εκπαίδευση εξαρτώμενη από άλλα Υπουργεία, από τις Ένοπλες και Αστυνομικές Δυνάμεις 

και τελούν υπό διπλή εποπτεία: τη γενική εποπτεία του Υπουργείου από το οποίο εξαρτώνται 

διοικητικά και την ακαδημαϊκή εποπτεία του Υπουργείου αυτού και του Υπουργείου 

Παιδείας. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Ο αριθμός των εισακτέων στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι περιορισμένος. Στην 

ιδιωτική και δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο καθορισμός του αριθμού των θέσεων 

αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, με βάση τις προτάσεις των ενδιαφερόμενων 

τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους ή 

να είναι κάτοχοι ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων και να έχουν περάσει το τεστ ικανότητας 

και τα ειδικά τεστ τα οποία καθορίζουν τα αντίστοιχα ιδρύματα πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης. Το τεστ ικανότητας συνίσταται σε γραπτές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο στα 

μαθήματα που διδάχτηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό διεξάγεται μετά τη 

συμπλήρωση του δωδέκατου έτους φοίτησης στο σχολείο και δεν επηρεάζει το απολυτήριο 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η διαδικασία διεξαγωγής των γενικών εισαγωγικών εξετάσεων είναι κεντρική. Οι υποψήφιοι 

καλούνται να επιλέξουν μέσω του Υπουργείου Παιδείας, με αύξουσα σειρά προτίμησης, έως 

έξι ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Η σειρά 

των υποψηφίων καθορίζεται σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα από έναν βαθμό υποψηφιότητας, 

που υπολογίζεται με βάση τα διάφορα τεστ και τους βαθμούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι φοιτητές των δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταβάλλουν δίδακτρα που 

ποικίλουν από ίδρυμα σε ίδρυμα. Το ύψος τους καθορίζεται από το ίδιο το ίδρυμα, ανάλογα 

με το αντίστοιχο μέσο κόστος ανά φοιτητή. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να 

εξαιρεθούν ή να πληρώσουν μειωμένα δίδακτρα, ανάλογα με το ετήσιο κατά κεφαλήν 

εισόδημα των οικογενειών τους. Οι φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα έχουν 

δικαίωμα υποτροφίας για να καλύψουν τα έξοδα σπουδών τους. Υπάρχει και η δυνατότητα 

δανείου αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια. 
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Σουηδία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε προπτυχιακές σπουδές και σε μεταπτυχιακές 

σπουδές και έρευνα. Κρατικά ιδρύματα είναι: 

o 6 Πανεπιστήμια 

o 15 πανεπιστημιακά κολέγια 

o μόνο σχολικά ιδρύματα 

o 7 μικρότερα πανεπιστημιακά κολέγια για διάφορες περιοχές της Τέχνης 

Υπό την αιγίδα των Επαρχιακών Συμβουλίων, υπάρχουν 26 Κολέγια Επιστημών Υγείας τα 

οποία παρέχουν προπαρασκευαστικά προγράμματα για εργασία σε παραϊατρικά 

επαγγέλματα. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει πρώτα να 

εκπληρώσει τις γενικές απαιτήσεις που είναι κοινές σε όλα τα προγράμματα και στη συνέχεια 

να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται από το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
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Την ευθύνη για την εισαγωγή και επιλογή των φοιτητών φέρουν τα ίδια τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα. Τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν, διαφοροποιημένα ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα, 

είναι: η σχολική βαθμολογία, τα αποτελέσματα στην εξέταση πανεπιστημιακής 

καταλληλότητας (εθνική, προαιρετική εξέταση, κοινή για όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) ή μια 

ειδική εξέταση (π.χ. συνέντευξη ή προηγούμενη εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία). 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. Το πρόγραμμα στήριξης μετά δευτεροβάθμιων 

σπουδών εφαρμόζεται σε φοιτητές στην προπτυχιακή εκπαίδευση σε πανεπιστήμια, 

πανεπιστημιακά κολέγια και κάποια άλλα ιδρύματα, καθώς επίσης και σε φοιτητές ηλικίας 20 

ετών και άνω που παρακολουθούν το ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο και άλλες μορφές της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν αναγγελθεί αλλαγές στο πρόγραμμα 

σπουδαστικής στήριξης. 

 

 

 

 

Φινλανδία 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στη Φινλανδία υπάρχουν 22 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 εκ των οποίων είναι 

παραδοσιακά πανεπιστήμια και 12 είναι ειδικευμένα ιδρύματα. Όλα τα ιδρύματα είναι 
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κρατικά, με δημόσια χρηματοδότηση και με 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. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο αριθμός των φοιτητών που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 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 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. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Φινλανδίας δεν επιβαρύνονται με δίδακτρα. Αντίθετα, 

μπορούν να ζητήσουν επιδότηση (επιχορηγήσεις, στεγαστικά επιδόματα και δάνεια) από 

δημόσιους φορείς. Η οικονομική βοήθεια συντονίζεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Υπάρχουν επίσης και ορισμένες υποτροφίες, οι οποίες ωστόσο είναι 

περιορισμένες. 7 

 

 

 

                                                           

• 
7
  http://kesyp-ampel.att.sch.gr/KANEP_GSEE_2009_Tomos1.pdf 

•  
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