
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 141452/Δ2 
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικια-

κής Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τo εδάφιο γ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/

1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, 
πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 188).

2. Την υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Το άρθρο 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 136).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρή-
θηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

9. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 υπουργική 
απόφαση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπου-

δών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση» (Β΄ 4003).

10. Τις υπ’ αρ. 55/14-10-2021 και 56/21-10-2021 πρά-
ξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/700/136036/B1/25-10-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικιακής 

Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου ορίζεται ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι συντεταγμένες του νέου Προγράμματος Σπουδών 

στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας
Το νέο ΠΣ της Οικιακής Οικονομίας δομήθηκε έχοντας 

ως βασικό άξονα να «μυήσει» τους/τις μαθητές/-τριες 
της Α΄ Γυμνασίου στις βασικές αρχές και ιδέες της επι-
στήμης της Οικιακής Οικονομίας. Το μάθημα της Οικια-
κής Οικονομίας, ως μάθημα του πεδίου των κοινωνικών 
επιστημών διατηρεί την οικονομική του φυσιογνωμία, 
που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του, έχοντας συνάμα κοι-
νωνιολογικές και ψυχολογικές προεκτάσεις. Παράλληλα, 
για να υποστηρίξει τον γνωσιακό και παιδαγωγικό του 
χαρακτήρα, δανείζεται ιδέες και αρχές από τις ανθρω-
πιστικές και τις θετικές επιστήμες.

Χωροθετικά, η Οικιακή Οικονομία εστιάζει - και «διε-
ρευνά επιστημονικά» - στο τι συμβαίνει στην «οικία μας», 
τον «οίκο» δηλαδή των αρχαίων Ελλήνων, το «σπιτικό» 
της ελληνικής παράδοσης, το «home» των αγγλόφωνων 
κοινωνιών, το «chez nous» των γαλλόφωνων.

Στο πλαίσιο του νέου ΠΣ όμως τα ανωτέρω ανα-
πτύσσονται, διευρύνονται και επικαιροποιούνται υπό 
το πρίσμα της έννοιας της ευημερίας - ζητούμενο της 
σύγχρονης κοινωνίας-, ενώ υποστηρίζεται και ενδυνα-
μώνεται ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών/-τριών, 
στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο 
εκσυγχρονίζεται και ακολουθεί τα ερεθίσματα εκείνα 
που θα καλλιεργήσουν το κριτικό πνεύμα του αυριανού 
Ευρωπαίου και μετέπειτα οικουμενικού πολίτη. Τέλος, το 
νέο ΠΣ συντονίζεται με τις κατευθύνσεις που δίνονται 
από το Συμβούλιο της ευρώπης σχετικά με την καλλιέρ-
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γεια ικανοτήτων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) 
στους/στις μαθητές/-τριες, υιοθετώντας το μοντέλο του 
καινοτόμου και δημιουργικού σχολείου, που παραμένει 
ανοιχτό στην κοινωνία και στις εξελίξεις, παρέχοντας 
μια οικονομική εκπαίδευση με συνοχή, προσιτή σε 
όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες που αναστοχάζονται 
επί των μαθησιακών τους διαδικασιών και πρακτικών 
(μαθαίνουν το μανθάνειν). Η εκπαίδευση αυτή γίνεται 
συνεπώς αντιληπτή ως μια ολοκληρωμένη, μεθοδική 
και αποτελεσματική διεργασία, που έχει στο κέντρο της 
τον/τη μαθητή/-τρια, ο/η οποίος/-α:

- «χτίζει» ικανότητες που προάγουν γνώσεις, στάσεις, 
δεξιότητες, αξίες και οδηγείται στον αναστοχασμό προ-
ετοιμαζόμενος/-η για το μέλλον του/της ως πολίτη,

- νοηματοδοτεί αποφάσεις και αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες βασιζόμενες σε επιστημονικά δεδομένα,

- επικοινωνεί με άλλους και διαχειρίζεται θέματα σχε-
τικά με την οικογένεια, την κοινωνία και την οικονομία, 
θεσμοί που τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και πιο 
πολύπλοκοι, πράγμα που δυσχεραίνει την κατανόησή 
τους,

- σκέφτεται ως ενεργός/-ή πολίτης σε θέματα κατοικί-
ας, ενδυμασίας, διατροφής, περιβάλλοντος, υγείας,

- λειτουργεί ως υπεύθυνος/-η καταναλωτής/-τρια, που 
αναστοχάζεται και αποφασίζει επειδή γνωρίζει, μπορεί 
και επιλέγει σωστά σε θέματα διατροφής, υγείας, κατοι-
κίας, ενδυμασίας, δεδομένης της στενότητας των πόρων. 
Βρίσκει εναλλακτικές λύσεις σε θέματα που απασχολούν 
τα οικονομικά του/της, καθώς συγκρίνει τις διάφορες 
προσφορές της αγοράς και παίρνει αποφάσεις που θα 
προάγουν την ευημερία του/της,

- καθίσταται οικονομικά εγγράμματος/-η -δεδομένου 
ότι ο πυρήνας της Οικονομικής είναι η μελέτη της στε-
νότητας και της επιλογής-, οπότε και γίνεται ικανός/-ή 
να λαμβάνει αποφάσεις.

Συνεπώς, το νέο ΠΣ θέτει τις βάσεις και προωθεί την 
ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και κατ’ επέκταση 
της κοινωνίας, βάζοντας στο κέντρο του τον/την έφηβο 
και τις επιλογές του/της. Και αυτό γιατί κάθε ζήτημα που 
απασχολεί τον οίκο -το νοικοκυριό, το οικονομικό και 
κοινωνικό κύτταρο της κοινωνίας, επί της ουσίας- σχετί-
ζεται με τις ατομικές επιλογές των μελών του, δηλαδή με 
αποφάσεις αναφορικά με το τι μπορούν να κάνουν ή να 
μην κάνουν τα άτομα καθώς αντιμετωπίζουν τις μεγάλες 
προκλήσεις της εποχής. Συνεπώς, καλλιεργώντας ικανό-
τητες στους/στις εφήβους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, 
αξίες), το σχολείο τους/τις ενδυναμώνει καθιστώντας 
τους/τις ικανούς/-ές να οραματιστούν την προσωπική 
τους ανάπτυξη, τη μετέπειτα κοινωνική τους πρόοδο, 
καθώς και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Συμπερασματικά λοιπόν, το νέο ΠΣ προωθεί μια παι-
δαγωγικά ευαίσθητη με υψηλές προσδοκίες εκπαίδευση 
κατάλληλα προσαρμοσμένη σε κάθε μαθητή/-τρια, με 
ρεαλιστικούς μαθησιακούς στόχους, διδακτικά ευέλικτη 
και πολυεπίπεδη. Η εκπαίδευση αυτή βασίζεται στο ισχύ-
ον νομικό πλαίσιο και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
κοινωνικές ανάγκες. Θέτει ως επίκεντρο την οικογένεια 
-ως οικονομική και κοινωνική μονάδα-, διασώζει εύλο-

γες και αναγκαίες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες του 
παραδοσιακού και του σύγχρονου τρόπου ζωής, χωρίς 
να μετατρέπει το μάθημα σε κενή γνώση, αλλά σε βίω-
μα υπεύθυνης συμπεριφοράς για τη χάραξη ενός «ενά-
ρετου» τριγώνου μεταξύ εκπαίδευσης, ρύθμισης των 
επιλογών -δεδομένης της στενότητας των πόρων- και 
προστασίας των καταναλωτών και των πόρων.

Οι νέες απαιτήσεις για την οικονομική εκπαίδευση στο 
ελληνικό και στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό περιβάλλον

Οι διεθνείς εξελίξεις του 21ου αιώνα επιβεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός παιδιών και εφήβων 
είναι απαραίτητος στη σύγχρονη σχολική πραγματι-
κότητα, γιατί ολοκληρώνει την εκπαίδευση των μαθη-
τών/-τριών επιτρέποντας τον μετασχηματισμό τους σε 
ενεργούς πολίτες.

Παράλληλα βλέπουμε ότι από την αρχαιότητα, η ανά-
γκη ευταξίας στο νοικοκυριό μέσω της ορθής διαχείρι-
σής του αποτέλεσε ολόκληρο κεφάλαιο στα «Οικονο-
μικά» του Ξενοφώντα (Οικ. 8.1-8.10). Το κεφάλαιο αυτό 
έρχεται ως συνέχεια στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Σωκράτης 
άρχισε να αφηγείται τη συνάντηση και τον διάλογό του 
με τον Ισχόμαχο, έναν ευυπόληπτο Αθηναίο, που όλοι 
τον θεωρούσαν καλόν καγαθόν εξαιτίας και του τρόπου 
που διαχειριζόταν τα του οίκου του. Συνεπώς στις μέρες 
μας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαλόγου, κάθε χώρα 
είναι υπεύθυνη για το οικείο σύστημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει θε-
μελιώδη υποστηρικτικό ρόλο, ενθαρρύνοντας και νο-
μοθετώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ κρατών-μελών με στόχο την οικονο-
μική ανάπτυξη - που πρέπει να ξεκινά από τα του οίκου - 
και με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των κρατών-μελών. 
Για τον λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο οι αυριανοί 
πολίτες της ΕΕ να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες 
οικονομικού αλφαβητισμού στα εν οίκω, ώστε να επιτύ-
χουν ως αυριανοί ενεργοί πολίτες, όχι μόνο στη χώρα 
τους, αλλά και ευρύτερα.

Τα προβλήματα σε θέματα υγείας, φυσικού περιβάλλο-
ντος, τα διατροφικά σκάνδαλα, ο υπερκαταναλωτισμός 
σε θέματα κατοικίας και ενδυμασίας, η έλλειψη αποτα-
μιευτικής συνείδησης, η έλλειψη κεφαλαίου έκτακτης 
ανάγκης, τα λανθασμένα καταναλωτικά πρότυπα, η 
υπερχρέωση των οικογενειών, οι αυξημένες πιθανότητες 
πτώχευσης των νοικοκυριών και πολλά άλλα προβλή-
ματα που οξύνθηκαν από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
κρίσης του 2008, και παράλληλα ο μετασχηματισμός των 
κοινωνιών, η πολυπολιτισμικότητα, η παγκοσμιοποίηση, 
οι νέες τεχνολογίες, οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, 
όπως και το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας σε μα-
θητές/-τριες με υψηλές ικανότητες, καθώς και οι εγγενείς 
αδυναμίες του ισχύοντος ΠΣ κάνουν πλέον επιτακτικό το 
εγχείρημα επικαιροποίησης του σχεδιασμού και σύντα-
ξης του γενικού πλαισίου μακροπρόθεσμης οργάνωσης 
και διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομί-
ας. Η ανάγκη αυτή γίνεται πλέον επιτακτικότερη, ειδικό-
τερα τώρα που και το ίδιο το αντικείμενο επικαιροποι-
είται ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών/-τριών, αποσκοπώντας πλέον στη 
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μελλοντική ευημερία των ατόμων και των οικογενειών 
τους.

Συνεπώς, η εκπαίδευση που παρέχει το μάθημα, εκτός 
του προφανούς, αφορά τη χειραφέτηση των νέων, καλ-
λιεργεί την υπεύθυνη κατανάλωση και τον οικονομικό 
αλφαβητισμό και πολεμά τον ενδεχόμενο κοινωνικό 
αποκλεισμό. Αυτός ο εγγραμματισμός των μαθητών/-
τριών θα χρειαστεί να συνδυάσει γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και συμπεριφορές, που θα αναδείξουν ένα αξι-
ακό σύστημα ενισχυτικό στη λήψη σωστών αποφάσεων, 
με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής και κοινω-
νικής ευημερίας, την ενδυνάμωση της βιωσιμότητας του 
πλανήτη και την κατάκτηση της ιδιότητας του οικουμενι-
κού πολίτη. Παράλληλα, η θεώρηση αυτή συνάδει με τον 
εξής ορισμό της Οικονομικής κατά την εφαρμογή της σε 
θέματα που σχετίζονται με τον οίκο: «τα Οικονομικά (Οι-
κονομική) είναι η επιστήμη η οποία μελετά το μέρος της 
ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσης που 
είναι περισσότερο συνδεδεμένο με την ικανοποίηση και 
με τη χρήση των υλικών απαιτήσεων που οδηγούν στην 
ευημερία. Έτσι, είναι από τη μια η μελέτη του πλούτου και 
από την άλλη, πιο σημαντικά, η μελέτη του ανθρώπου» 
(Alfred Marshall, «Principles of Economics»).

Συνεπώς, η συμμετοχή όλων των μαθητών/-τριών στο 
μάθημα της Οικιακής Οικονομίας με βάση το νέο ΠΣ θα 
συμβάλει στην αρτιότερη οργάνωση της βασικής εκπαί-
δευσης στη χώρα μας με πλεονέκτημα τον οικονομικό 
αλφαβητισμό των νέων. Φυσικά, αδιαπραγμάτευτοι πα-
ραμένουν οι δύο άξονες πάνω στους οποίους θα αναπτυ-
χθεί η εκπαίδευση αυτή, οι οποίοι βασίζονται:

α) στο πλαίσιο σταθερών ευρωπαϊκών αξιών, όπως η 
δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική δικαιο-
σύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και

β) σε σαφή πολλαπλά εκπαιδευτικά κριτήρια αναπαρά-
στασης, έκφρασης και εμπλοκής και σε συνακόλουθους 
σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, όπως η ευαισθησία, ο 
σεβασμός, η ανοχή, η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η 
κριτική στοχαστικότητα και η ευρύτητα των οριζόντων.

Τέλος, το ΠΣ προωθεί τις συνέργειες, καθώς συνάδει 
με μια σειρά από άλλες δράσεις που στοχεύουν στην 
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, όπως για παρά-
δειγμα τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, καθώς και οι δρά-
σεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και ενίσχυσης της 
ψηφιακής ετοιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, στο σχολείο 
του 21ου αιώνα και στην «κοινωνία της γνώσης», το νέο 
ΠΣ της Οικιακής Οικονομίας στηρίζει ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα ικανό να προάγει το κριτικό πνεύμα των αυ-
ριανών πολιτών. Χρησιμοποιεί το δίδυμο «οικονομική 
εκπαίδευση» και «βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη» ως 
στρατηγικό μέσο, για να εκπαιδεύσει στα νέα ζητούμε-
να και να μεταδώσει ικανότητες -δηλαδή γνώσεις, στά-
σεις, δεξιότητες και αξίες, σύμφωνα με τον ορισμό του 
Συμβουλίου της ευρώπης-, οι οποίες σε πραγματικές 
συνθήκες θα οδηγήσουν στη λήψη ορθών αποφάσεων, 
στη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών και των 
οικονομικών του οίκου και γενικότερα θα βοηθήσουν 
τα άτομα στην ολόπλευρη διαχείριση της ζωής τους, η 
οποία θα τα οδηγήσει στην ευημερία. Με άλλα λόγια, το 

μάθημα φιλοδοξεί να συμβάλει στην αρμονική και ισόρ-
ροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 
δυνάμεων των μαθητών/-τριών, ώστε ανεξάρτητα από 
φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελι-
χθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να ζήσουν 
δημιουργικά, να αποκτήσουν ευημερία και να επιτύχουν 
βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη με σκοπό την ευημερία.

Στοιχεία της φυσιογνωμίας του γνωστικού αντικειμέ-
νου

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας ανήκει στο επι-
στημονικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ειδικό-
τερα της Οικονομικής επιστήμης, έχοντας παράλληλα και 
ευρύτερες ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις, γεγονός που 
του προσδίδει έναν πολύπλευρο και πολυσχιδή χαρακτή-
ρα. Ουσιαστικά, το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος 
της Οικιακής Οικονομίας διατηρεί τη φυσιογνωμία του, 
όπως είχε ήδη προσδιοριστεί στο παρελθόν (Β΄ 2296/
2015) και διευρύνεται και επικαιροποιείται σύμφωνα με 
τα ακόλουθα:

- ποιότητα ζωής (του ατόμου, της οικογένειας και της 
κοινωνίας) και ευημερία, που άπτεται της βιωσιμότητας 
και της αειφορίας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής 
Οικονομίας,

- διαμόρφωση και προαγωγή της υπεύθυνης συμπε-
ριφοράς του καταναλωτή,

- αντιμετώπιση της οικογένειας ως οικονομικής μονά-
δας, που παράγει οικονομικά αγαθά και είτε περιορίζεται 
μόνο στο να τα καταναλώσει, είτε μετεξελίσσεται σε μια 
βιώσιμη οικογενειακή επιχείρηση υιοθετώντας τα αντί-
στοιχα χαρακτηριστικά διοίκησης και λειτουργίας,

- απόκτηση βασικών ικανοτήτων διαχείρισης του χρή-
ματος στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης,

- προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της 
κοινωνικής ευεξίας όλων των μαθητών/-τριών,

- προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής για όλους τους 
ανθρώπους,

- διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος, με βάση την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας 
των ατόμων και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-
τριών σε θέματα ευρύτερου περιβάλλοντος, δηλαδή σε 
ό,τι έχει σχέση με τα περί του «οίκου» τους,

- αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων 
του κοινωνικού συνόλου και διαμόρφωση κουλτούρας 
συμπερίληψης από τους/τις μαθητές/-τριες στο πλαίσιο 
των βασικών τους σπουδών.

Συνεπώς, το μάθημα -στο πλαίσιο της αναζήτησης 
μιας ποιοτικής και με νόημα ζωής για τους νέους και 
τις οικογένειές τους- αποτελεί ουσιαστικά τη διάσταση 
εκείνη της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τον 
άνθρωπο και τη διαρκή προσπάθειά του για ευημερία, 
ποιότητα ζωής και αειφόρα διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων του μέσα από τις σωστές επιλογές, δεδομένης 
της υπάρχουσας στενότητας, στο πλαίσιο της καθημε-
ρινότητας του «οίκου».

Οι έννοιες των όρων «ποιότητα ζωής» και «ευημερία» 
άπτονται όλου του φάσματος των συνθηκών της ζωής 
και των τομέων δραστηριοποίησης των μελών της οικο-
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γένειας του/της εφήβου που αφορούν την οικονομική 
διαχείριση, την καταναλωτική συμπεριφορά, τη διατρο-
φή, τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, τη δια-
χείριση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτισμικής 
κληρονομιάς, της κατοικίας, της ενδυμασίας, της υγείας 
κ.ά., και οι οποίοι συμβάλλουν στη διασφάλιση της σω-
ματικής και ψυχικής υγείας και οδηγούν στην ευημερία. 
Η προσέγγιση των όρων «Οικονομία» και «Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» στο μάθημα γίνεται σε επίπεδο «οίκου», δηλαδή 
βασικής οικονομικής μονάδας, και προχωρά σε βάθος. 
Πιο συγκεκριμένα, πρωταρχικά στοχεύει στη βέλτιστη 
και βιώσιμη διαβίωση των ατόμων και των οικογενειών 
τους. Στον 21ο αιώνα, όμως, οι παραπάνω έννοιες έχουν 
επίπτωση ενδεχομένως και στα ευρύτερα περιβάλλοντα 
διαβίωσης, δηλαδή στις κοινότητες, εξαιτίας του ότι οι 
δυνατότητες, οι επιλογές και οι προτεραιότητες των ατό-
μων και των οικογενειών, δηλαδή του οικονομικού όρου 
«νοικοκυριά», προκαλούν επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα. 
Με τον τρόπο αυτό ξεκινώντας κανείς από τα «εν οίκω» 
φτάνει έως τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες.

Για τον λόγο αυτό το μάθημα πλέον ως μορφωτικό 
αγαθό, από τη φύση του, συμβάλλει στη δημιουργία μιας 
κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών, 
οι οποίοι κατανοώντας τις δομές της κοινωνικής και οικο-
νομικής οργάνωσης του οικογενειακού, κοινωνικού και 
ευρύτερού τους περιβάλλοντος, κατανοούν συνάμα και 
το περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον και είναι σε θέση να 
λαμβάνουν ενημερωμένες προσωπικές, κοινωνικές και 
οικονομικές αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς 
αλλαγής για μια πιο δίκαιη και αειφόρα κοινωνία.

Σε αυτή την κατεύθυνση το νέο ΠΣ προτείνει διδα-
κτικές προσεγγίσεις που δεν αρκούνται στο να κεντρί-
σουν το ενδιαφέρον ή να περιοριστούν σε θεωρητικές 
κατανοήσεις, αλλά συνιστούν δραστηριότητες οι οποίες 
δημιουργούν για τους/τις μαθητές/-τριες εμπειρίες που 
αφυπνίζουν τον νου και την ψυχή τους - εμπειρίες με 
νόημα.

Η διαθεματικότητα του μαθήματος τού προσδίδει 
πλεονεκτήματα που επιτρέπουν την ανάπτυξη εξειδι-
κευμένων προσεγγίσεων και ερμηνειών και αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των ποιοτικών δεικτών διαβίωσης του 
ανθρώπου στους περισσότερους κοινωνικούς τομείς 
της καθημερινής του δράσης, σε τοπικό ή/και σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, η δημιουργία μαθησιακών 
εμπειριών με νόημα υποβοηθά τους/τις μαθητές/-τριες 
να εξοικειωθούν με τις κεντρικές ιδέες της θεματικής που 
μελετούν και να γίνονται ικανοί/-ές να αναγνωρίζουν τις 
ιδέες-κλειδιά του κάθε ζητήματος επαναδιατυπώνοντας 
νέες ιδέες και προτάσεις με δικά τους λόγια, μετασχημα-
τίζοντας τη γνώση σε μεταγνώση και κατακτώντας με 
τον τρόπο αυτό την ενσυνείδητη πολιτειότητα και τον 
οικονομικό εγγραμματισμό.

Η μαθητοκεντρική κατεύθυνση του νέου ΠΣ -η προ-
σέγγιση του/της μαθητή/-τριας ως προσωπικότητας που 
«οικοδομεί» ενεργητικά τη μάθησή του/της αλληλεπι-
δρώντας με το περιβάλλον του/της καθώς αποκτά γνώ-
σεις και αναπτύσσει στάσεις, δεξιότητες και αξίες- βρί-
σκεται στο κέντρο της οργάνωσής του. Αυτό συμβάλλει 

στο να συνενωθούν στο πεδίο της Οικονομίας θεματικές 
που σχετίζονται με τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής 
σε επίπεδο βασικής οικονομικής μονάδας, δηλαδή «οί-
κου- νοικοκυριού», διαμορφώνοντας τη θεματολογία 
του μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν ΠΣ η οι-
κονομική εκπαίδευση νοείται ως η διαδικασία εκείνη 
μέσω της οποίας οι μαθητές/-τριες ως μελλοντικοί/-ές 
καταναλωτές/-τριες αποκτούν βαθύτερη κατανόηση 
των πόρων του «οίκου» και της στενότητάς τους και συ-
νάμα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και 
τις ευκαιρίες της αγοράς, λαμβάνοντας τις κατάλληλες 
αποφάσεις με βάση μια σύγχρονη εκπαίδευση.

Συνεπώς, στο ΠΣ της Οικιακής Οικονομίας, μάθημα 
που διδάσκεται στην Α΄ Γυμνασίου, αναφερόμαστε στον 
πυρήνα της κοινωνίας και της οικονομίας, τη μικρότερη 
οικονομική μονάδα, το «νοικοκυριό», και τις ποικίλες 
επιλογές του σε θέματα οικονομίας, διατροφής, υγείας 
κ.ά. Αναφέρουμε συνάμα ενδεικτικά και επιγραμματικά 
τη σχέση του με τις άλλες οικονομικές μονάδες, δηλαδή 
τις επιχειρήσεις και το κράτος, έτσι ώστε οι μαθητές/-
τριες να διαμορφώσουν μια πρώτη αναπαράσταση του 
τρόπου με τον οποίο κινούνται στην οικονομία το χρήμα, 
τα αγαθά, οι υπηρεσίες, καθώς και οι συντελεστές παρα-
γωγής σε ένα βασικό διάγραμμα κυκλικής ροής μέσα στη 
λειτουργία της αγοράς.

Με τον τρόπο αυτό η Οικιακή Οικονομία καθίσταται 
το μάθημα - κλειδί της βασικής εκπαίδευσης, γιατί θέτει 
ως κύριο σκοπό του την προάσπιση, τη βελτίωση και 
την προαγωγή της ευημερίας και της κοινωνικής ευεξί-
ας των μαθητών/-τριών, αφενός με την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου 
με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού τους 
περιβάλλοντος, ώστε να καταστούν οι μαθητές/-τριες 
αυτόνομα και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.

Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γενικοί Σκοποί
Γενικοί σκοποί του ΠΣ του μαθήματος της Οικιακής 

Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου -τάξη-κλειδί, ως ει-
σαγωγική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- είναι:

- α) να προωθεί την επιστημονική γνώση σε θεματικές 
και διδακτέα ύλη που αφορούν τον οικονομικό αλφαβη-
τισμό, εστιάζοντας στην οργάνωση και τη λειτουργία της 
οικογένειας ως οικονομικής μονάδας σε συνδυασμό με 
τη διαχείριση του φυσικού και κοινωνικοπολιτισμικού 
της περιβάλλοντος,

- β) να οικοδομεί ένα στιβαρό μορφωτικό πλαίσιο/
πεδίο γνώσης και κατανόησης για το σύνολο των μαθη-
τών/-τριών, προκειμένου να μπορέσουν μελλοντικά ως 
πολίτες να αξιοποιήσουν τους κοινωνικούς, φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη, 
τόσο την προσωπική όσο και τη συλλογική, με γνώμονα 
την ποιότητα ζωής, τη βιωσιμότητα και την ευημερία,

- γ) να παρέχει σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/-τριες -
χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς- γνώσεις, δεξιότητες 
εγγράμματου οικονομικά πολίτη, στάσεις και αξίες πάνω 
σε πραγματικές ανάγκες, προκειμένου οι μαθητές/-τρι-
ες ως αυριανοί πολίτες να αναπτύξουν ικανότητες, να 
υιοθετήσουν δεξιότητες και στάσεις που θα καλύπτουν 
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ολόπλευρα τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής 
μεμονωμένων ατόμων και οικογενειών τόσο στην παρα-
γωγή όσο και στην κατανάλωση, έχοντας επίγνωση του 
βασικού διλήμματος της στενότητας και της επιλογής 
στις αποφάσεις τους,

- δ) να προάγει νέες συμπεριφορές και στάσεις ζωής 
που οδηγούν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη -τόσο ατομική 
όσο και συλλογική-, και τις οποίες, εάν ενστερνιστούν 
στο μέλλον ως καταναλωτές/-τριες, εργαζόμενοι/-ες, 
επιχειρηματίες, θα αυξηθεί η διαφάνεια, θα βελτιωθεί η 
προστασία από το φάσμα της φτώχειας και θα ανακτηθεί, 
τέλος, η εμπιστοσύνη σε προσωπικές επιλογές,

- ε) να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και συνάμα να 
προσφέρει τις ευκαιρίες, ώστε οι μαθητές/-τριες να ανα-
πτύξουν ικανότητες και επάρκειες σε θέματα διαχείρι-
σης οικονομικών, διατροφής, κατοικίας, περιβάλλοντος, 
ενδυμασίας και υγείας -ικανότητες που χαρακτηρίζουν 
τον εγγράμματο άνθρωπο-, καλλιεργώντας παράλληλα 
την ηθική, κοινωνική ευαισθησία και τη συναισθηματική 
τους νοημοσύνη,

- στ) να συντελεί στον σεβασμό και στον ενσυναίσθη-
το διάλογο μεταξύ μαθητών/-τριών με διαφορετικές 
απόψεις, αντιλήψεις ή δεσμεύσεις πάνω σε ζητήματα 
επιλογών και αυτορρύθμισης,

- ζ) να συνεισφέρει δημιουργικά στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη των μαθητών/-τριών, κατά την αναμέτρησή 
τους με την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής και 
τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης -στο πλαίσιο της 
ευρύτερης κοινωνικής ζωής τους- και να τους/τις βοηθά 
στην κατανόησή της, τονίζοντας συνάμα τη συλλογική 
και την ατομική ευθύνη,

- η) να συμβάλλει στο να καλλιεργήσουν οι μαθητές/-
τριες ήπιες δεξιότητες και να ενισχύσουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες,

- θ) να προάγει ποικιλοτρόπως την ευημερία έχοντας 
ως βάση την οικογένεια ως οικονομική μονάδα. 

Γενικοί στόχοι
Το νέο ΠΣ του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας για 

την Α΄ τάξη Γυμνασίου δομείται πάνω στον άξονα «Οι-
κιακή Οικονομία, ευημερία και αειφόρος ανάπτυξη στα 
εν οίκω, δηλαδή στο νοικοκυριό». Ο όρος «νοικοκυριό», 
σύμφωνα με την Οικονομική επιστήμη, χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει έναν κοινωνικό θεσμό ή πιο απλά μια 
κοινωνική ομάδα. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή επιλέγει 
την έννοια «νοικοκυριό» για να περιγράψει είτε την έν-
νοια της οικογένειας, δηλαδή ένα σύνολο ατόμων που 
ζουν μαζί, είτε ένα άτομο το οποίο ζει μόνο του. Για τον 
λόγο αυτό, για να καλύψουμε δηλαδή όλες τις μορφές 
του οικογενειακού βίου, αλλά και τους ανθρώπους που 
πρέπει να οργανώσουν μόνοι/μόνες τους τα του οίκου 
τους, επιλέγουμε -όπου κρίνεται απαραίτητο- τον επι-
στημονικό όρο «νοικοκυριό».

Το νέο ΠΣ δεν αποτελεί έναν απλό κατάλογο θεμάτων 
προς διδασκαλία, αντίθετα αναδεικνύεται σε καθοριστι-
κό παράγοντα για την ποιότητα της διδασκαλίας και της 
μάθησης του μαθήματος, καθορίζοντας δείκτες επιτυ-
χίας και δείκτες επάρκειας που αναδιαμορφώνουν με 
τον τρόπο αυτό τη διδακτέα ύλη στο πλαίσιο ενός ανοι-

χτού προγράμματος σπουδών προσανατολισμένου σε 
ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, και προκειμένου να είναι 
ευκρινές το ανωτέρω, αναφέρουμε τα εξής:

α) τα παραδοσιακά ΠΣ είναι γενικά προσανατολισμέ-
να στο περιεχόμενο και υποστηρίζονται από βιβλία. Για 
παράδειγμα, ένα Πρόγραμμα Σπουδών προσανατολι-
σμένο στον στόχο (σύμφωνα με την ταξινόμηση του 
Bloom) δίνει έμφαση στις μαθησιακές διαδικασίες και 
στην απόκτηση δεξιοτήτων, και όχι στη μετάδοση αξιών 
ή κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης,

β) ένα ΠΣ προσανατολισμένο στη διαδικασία προσα-
νατολίζεται σε εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που βασίζο-
νται σε διαδραστικές παιδαγωγικές, όπως η συνεργατική 
μάθηση,

γ) το ΠΣ βάσει ικανοτήτων βασίζεται στα μαθησιακά 
αποτελέσματα, δηλαδή σε όλα αυτά που ο/η μαθητής/-
τρια γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την 
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Τα μαθησι-
ακά αποτελέσματα ορίζονται και με τον όρο ικανότητες, 
όπως τον υιοθέτησε το Συμβούλιο της ευρώπης, το οποίο 
εντάσσει στην εργαλειοθήκη των ικανοτήτων: γνώσεις, 
δεξιότητες, στάσεις και αξίες με σκοπό να υποστηρίξει 
την αξιολόγηση του τρέχοντος επιπέδου επάρκειας των 
μαθητών/-τριών και τον εντοπισμό τομέων περαιτέρω 
ανάπτυξης και μαθησιακών αναγκών ή τον προσδιορι-
σμό της επιτευχθείσας επάρκειας μετά από μια περίο-
δο μάθησης. Συνεπώς, οι ικανότητες που προτείνονται 
στους/στις εκπαιδευτικούς χρησιμεύουν ως αναφορά 
και εργαλειοθήκη στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους παρεμβάσεων, 
επιτρέποντας τη συνύπαρξη διαφορετικών ρυθμών και 
επιλογών μάθησης, καθώς τα αποτελέσματα των μαθη-
τών/-τριών (γνώση, στάσεις και δεξιότητες) επηρεάζο-
νται από τις αξίες και τα κίνητρα, καθώς και την ιδιοσυ-
γκρασία καθενός μαθητή/καθεμιάς μαθήτριας. Επίσης 
μια βασική πτυχή της προσέγγισης βάσει ικανοτήτων 
είναι το ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα δε βασίζονται 
αποκλειστικά στη γνώση, αλλά περιλαμβάνουν πλέον 
την ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων.

Επομένως, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Οι-
κιακή Οικονομία ως πρόγραμμα ικανοτήτων έχει ως 
γνώμονα το ότι η γνώση, οι δεξιότητες, οι στάσεις και οι 
αξίες είναι οι σημαντικές πτυχές της μάθησης, τις οποίες 
καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές/-τριες μέσα στο 
σχολικό πλαίσιο. Συνεπώς, από τη μια, οι μεν δείκτες 
επιτυχίας αναφέρονται στα αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα - σε αυτό που αναμένεται να επιτευχθεί 
μέσα στη χρονιά σε μια συγκεκριμένη τάξη, δηλαδή την 
Α΄ Γυμνασίου. Από την άλλη, οι δείκτες επάρκειας ανα-
φέρονται στα αντίστοιχα διδακτέα, δηλαδή στο τι πρέ-
πει να διδαχθεί ο/η μαθητής/-τρια, για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι δείκτες 
επάρκειας (τα διδακτέα) περιλαμβάνουν έννοιες/πληρο-
φορίες/γνώσεις (δηλωτική γνώση), δεξιότητες (διαδικα-
στική γνώση, ό,τι οι μαθητές/-τριες κάνουν), στρατηγικές 
(συγκεκριμένες ενέργειες/διαδικασίες) που επιλέγονται 
συνειδητά από τους/τις εκπαιδευτικούς για τους/τις μα-
θητές/-τριες προκειμένου να διευκολύνουν τη μάθηση 
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και να την κάνουν πιο αποτελεσματική (Oxford, 1990). 
Επομένως, οι δείκτες επιτυχίας αναφέρονται στον/στη 
μαθητή/-τρια και τα επιτεύγματά του/της, ενώ οι δείκτες 
επάρκειας αναφέρονται στον/στην εκπαιδευτικό και στα 
διδακτέα καλύπτοντας όλα τα επίπεδα ετοιμότητας των 
μαθητών/-τριών, ούτως ώστε να γίνεται διαφοροποίηση 
σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

Το ΠΣ πλαισιώνεται τέλος με προτεινόμενες δραστηρι-
ότητες που περιλαμβάνουν όλα τα είδη μάθησης, όπως 
έννοιες, δεξιότητες, τρόπους σκέψης και στρατηγικές, 
στάσεις και αξίες τις οποίες αναμένεται να αναπτύξει 
ο/η μαθητής/-τρια ως μαθησιακά αποτελέσματα για 
τη συγκεκριμένη τάξη, πιστοποιώντας τις αντίστοιχες 
γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες. Συμπεριλαμβάνει 
δηλαδή στη διαδικασία της μάθησης τη δράση μέσα 
από εμπειρίες μάθησης που συνδέονται με πρακτικές 
εφαρμογές στην καθημερινή προσωπική και κοινωνική 
ζωή των μαθητών/-τριών. Η οργάνωση του νέου ΠΣ με 
βάση τους δείκτες προτάσσει τον σεβασμό στη μοναδι-
κότητα του/της κάθε μαθητή/-τριας και ανταποκρίνεται 
σε εγγενείς και επίκτητες ατομικές διαφορές, η έγκαιρη 
διάγνωση των οποίων αποτελεί αναγκαιότητα για τον 
κατάλληλο προγραμματισμό εκ μέρους του/της εκπαι-
δευτικού.

Ειδικότερα το νέο ΠΣ για το μάθημα της Οικιακής Οι-
κονομίας προωθεί τη στροφή από τη «διδασκαλία της 
ύλης» στη διδασκαλία των μαθητών/-τριών, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια της κριτι-
κής σκέψης και της δημιουργικότητας, στην υιοθέτηση 
στάσεων-αξιών ζωής και διά βίου μάθησης, συμβίωσης 
και συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό οι σύγχρονες εκπαι-
δευτικές προσεγγίσεις που υιοθετεί στηρίζονται σε μεθό-
δους διερευνητικής και ενεργούς μάθησης με απώτερο 
στόχο την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθη-
τών/-τριών, ενισχύοντας παράλληλα την υπευθυνότητα, 
την επικοινωνία, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση 
και την ενσυναίσθηση. Η συλλογική προσπάθεια, η ενερ-
γός συμμετοχή των μαθητών/- τριών σε ομάδες καθώς 
και η ανάπτυξη της ικανότητας για δράση είναι οι κύριες 
διαδικασίες μάθησης που εφαρμόζονται κατά τη διδα-
σκαλία του μαθήματος, ούτως ώστε τα μαθησιακά απο-
τελέσματα να παρέχουν τη βάση για ποιότητα ζωής και 
ουσιαστική δραστηριοποίηση στη σύγχρονη κοινωνία. 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες:

Σε γνωστικό επίπεδο πρέπει:
α) να κατανοήσουν τον θεσμό της οικογένειας, τη 

σημασία του για τη δημοκρατία, την κοινωνία και την 
οικονομία, και να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες και τα 
χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. 
Παράλληλα, να κατανοήσουν τον ρόλο της ανατροφής 
και της διαπαιδαγώγησης στην ανάπτυξη των παιδιών 
και των εφήβων, καθώς και την ευθύνη και τον ρόλο του 
κάθε ατόμου σε αυτή,

β) να γνωρίσουν την οικογένεια ως τη βασική οικονο-
μική μονάδα, συμπεριλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό 
τις πολυποίκιλες μορφές οικογενειών, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα τις ποικίλες ανάγκες (διατροφή, υγεία και 

ασφάλεια, κατοικία, ενδυμασία, ποιότητα περιβάλλο-
ντος) του σπιτικού για τη διασφάλιση της ευζωίας και 
ευημερίας των μελών του,

γ) να αντιληφθούν τη σημασία των οικονομικών πό-
ρων και τον οικονομικό ρόλο της οικογένειας και να ενη-
μερωθούν για την ορθή διαχείριση των οικονομικών του 
νοικοκυριού. Να γνωρίσουν τις σχέσεις του νοικοκυριού 
με τις επιχειρήσεις και το κράτος και να αντιληφθούν τα 
χαρακτηριστικά των τριών αυτών οικονομικών μονάδων 
(καταναλωτής, επιχείρηση, κράτος),

δ) να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά 
με τα τρόφιμα, την ομαδοποίησή τους και τις σωστές 
επιλογές τροφίμων για την καθημερινή τους διατροφή, 
να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα τροφοχιλιόμετρα, 
τον φόρο για τη ζάχαρη κ.ά. συνειδητοποιώντας συνάμα 
πως η οικονομία συνδέεται με τη διατροφή,

ε) να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τους κύριους 
τύπους και μορφές κατοικίας, τη λειτουργικότητα και 
την αισθητική του χώρου, καθώς και τον εξοπλισμό και 
την υγιεινή της κατοικίας, να κατανοήσουν τη σημασία 
της σύγχρονης οικοτεχνολογίας για την ελληνική οικο-
γένεια και να διακρίνουν τις θετικές και αρνητικές της 
επιπτώσεις,

στ) να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ενδυμασία 
και να συνειδητοποιήσουν το οικολογικό της αποτύπωμα,

ζ) να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις απαραίτητες για 
την αποφυγή, πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων, 
να ενημερωθούν σχετικά με τα αίτια και τους τρόπους 
μετάδοσης και πρόληψης των συνηθέστερων νοσημά-
των και ασθενειών, καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις 
απαραίτητες σχετικά με τα φάρμακα, τη σπουδαιότητά 
τους αλλά και τις επιβλαβείς συνέπειές τους,

η) να κατανοήσουν ως μέλη ενός σπιτικού τη σωστή 
διαχείρισή του, καθώς και το ότι ο άνθρωπος επιδρά 
στο άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του και μπορεί να 
το καταστρέψει,

θ) να αναγνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους σε όλα τα ανω-
τέρω μέσα από την ατομική επιλογή ή/και τις κοινές οικο-
γενειακές αποφάσεις, συνειδητοποιώντας τις δυσκολίες 
στην επιλογή λόγω της στενότητας των πόρων,

ι) να αναπτύξουν ορθολογική συμπεριφορά ως κατα-
ναλωτές και να καταστούν ικανοί/-ές να επιλέγουν πιο 
βιώσιμους τρόπους διαβίωσης, που θα διασφαλίζουν 
την προσωπική και οικογενειακή τους ευημερία, να δι-
ερευνούν και να σχεδιάζουν τα βήματα που είναι ανα-
γκαία για την επίτευξη καινοτόμων και πρωτοποριακών 
πρωτοβουλιών για την ευημερία των ατόμων και της 
οικογένειας.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων πρέπει:
α) να αναπτύξουν ενσυναίσθηση μέσω ανάλογων κοι-

νωνικών προβληματισμών σε θέματα οικογένειας και να 
αντιληφθούν τις πληθυσμιακές αλλαγές που συμβαίνουν 
στη χώρα μας και διεθνώς λόγω των αλλαγών που συ-
ντελούνται στον θεσμό της οικογένειας,

β) να αναπτύξουν κοινωνικότητα, ικανότητα για συ-
νεργασία και συλλογική προσπάθεια και να καταστούν 
ικανοί/-ές να εντοπίζουν τις ανάγκες και τους στόχους 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67499Τεύχος B’ 5234/11.11.2021

προς όφελος της οικογενειακής τους μονάδας και να 
προάγουν την ευημερία των οικογενειών τους διατη-
ρώντας τους οικογενειακούς δεσμούς,

γ) να μπορούν να ενδυναμώσουν τις επικοινωνιακές 
δεξιότητες στο οικογενειακό περιβάλλον και να ανα-
πτύξουν αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο με σκοπό την 
ορθολογική λήψη αποφάσεων,

δ) να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ελλο-
χεύουν από τη χρήση του διαδικτύου, τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και για τα δικαιώματά τους ως καταναλω-
τές/-τριες,

ε) να καταστούν ικανοί/-ές να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης στο οικογενειακό και σχολικό τους περι-
βάλλον και να αντιληφθούν τη σημασία της οργάνωσης 
για την ποιότητα ζωής του κάθε ανθρώπου, κατανοώ-
ντας ότι οικογένεια που δεν έχει οργανωτική δομή εμ-
φανίζει πολυποίκιλα προβλήματα,

στ) να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να προσπαθή-
σουν να τον βελτιώσουν με την ανάλογη φροντίδα και 
υγιεινή, να αντιληφθούν το πώς είναι δυνατό να γίνει 
πρόληψη σοβαρών προβλημάτων υγείας, τα οποία προ-
καλούν νοσηρότητα και θνησιμότητα στον πληθυσμό, 
να μεριμνήσουν και να φροντίσουν για την υγεία τους 
(σωματική και ψυχική) και την πνευματική τους ευεξία, 
κατανοώντας το κόστος της απώλειας αυτού του αγα-
θού. Επίσης, να αποκτήσουν γνώσεις και επιδεξιότητα 
για την άμεση αντιμετώπιση μερικών ατυχημάτων και 
την παροχή πρώτων βοηθειών,

ζ) να δραστηριοποιηθούν στην προάσπιση του περι-
βάλλοντος και να λειτουργήσουν ως φορείς αλλαγής,

η) να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της δια-
τροφής για επιβίωση, ανάπτυξη, υγεία και απόδοση στην 
εργασία και να επιδιώξουν ανάλογα με τις συνθήκες που 
ζουν τη βέλτιστη και πιο ισορροπημένη διατροφή για 
τους/τις ίδιους/ίδιες. Να συνειδητοποιήσουν τα περιβαλ-
λοντικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται 
από τη σπατάλη τροφής,

θ) να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της κατοικίας 
για τον άνθρωπο, να κατανοήσουν την αξία της παρά-
δοσης στον τομέα της κατοικίας, να καλλιεργήσουν την 
καλαισθησία τους και να συνδράμουν στη διασφάλιση 
του απαραίτητου εξοπλισμού σε ένα σπιτικό. Επίσης, να 
αποκτήσουν κριτήρια και δεξιότητες στην επιλογή και 
στην υγιεινή της ενδυμασίας,

ι) να καταστούν ικανοί/-ές να ιεραρχήσουν τις μαθη-
σιακές τους ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, ενισχύ-
οντας τη δεξιότητα της μαθησιακής αυτορρύθμισης και 
αυτονομίας,

ια) να μπορέσουν να επικοινωνούν και να αλληλοεπι-
δρούν ως μέλη μιας ομάδας για τη ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών που θα συνεισφέρουν στην προαγωγή βιώσιμων και 
υγιών καταναλωτικών συμπεριφορών. Να είναι σε θέση 
να επικοινωνούν αποτελεσματικά με διάφορες ομάδες 
του πληθυσμού, μέσω της κοινωνικής ενσυναίσθησης, 
του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την πολυπολι-
τισμικότητα και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές προς τους πάσχοντες και τους ανθρώ-
πους με ειδικές ανάγκες,

ιβ) να είναι σε θέση, μέσω των εργασιών που τους ανα-
τίθενται και αναλαμβάνουν να αναζητούν, να αναλύουν 
και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, μέσω της 
χρήσης των τεχνολογιών και της πληροφορίας,

ιγ) να συνεισφέρουν στην προαγωγή της κοινωνικο-
οικονομικής προόδου της οικογένειας και των νοικοκυ-
ριών, να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής ευελιξίας 
και προσαρμοστικότητας,

ιδ) να αξιοποιήσουν δεξιότητες ζωής στο πλαίσιο της 
οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, να αποκτήσουν 
ικανότητες, προκειμένου να ακολουθούν διά βίου βα-
σικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανθρώπινες αξίες.

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει:
α) μέσα από τα θέματα της «οικογενειακής αγωγής», 

να καλλιεργήσουν συμπεριφορές για ισότητα, αγάπη, 
σεβασμό, συμπερίληψη και εκτίμηση προς τον άνθρω-
πο και τη ζωή· να αποκτήσουν καθημερινές συνήθειες 
υγιεινού τρόπου ζωής, που θα συμβάλουν στη βελτίωση 
της ποιότητας του σπιτικού τους,

β) να μάθουν να ενσωματώνουν εφαρμογές νέας τε-
χνολογίας στην καθημερινότητά τους,

γ) να αποκτήσουν συνήθειες και στάσεις που θα βοη-
θήσουν να βελτιωθούν η υγεία, η διατροφή, η ανάπτυξη 
και γενικότερα η ευημερία τους,

δ) να καλλιεργήσουν την αισθητική και κοινωνική τους 
ευαισθησία προς το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους,

ε) να αποκτήσουν γενικότερα ικανότητες (όπως δι-
ατυπώνονται από το Συμβούλιο της ευρώπης) για να 
ανταποκρίνονται επιτυχώς στο σύγχρονο σχολείο και 
μετέπειτα στην κοινωνία,

στ) να υιοθετήσουν αειφορικές πρακτικές για την οι-
κονομική και γενικότερη διαχείριση και επιστασία ενός 
σπιτικού,

ζ) να καλλιεργήσουν τον σεβασμό στα παραδοσιακά 
στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και στις ιδι-
αιτερότητες του λαού μας,

η) να γίνουν ενεργοί/-ές και δημιουργικοί/-ές στη δι-
αχείριση του οίκου τους,

θ) να καταρτίσουν σχέδια δράσης, να ανακαλύψουν 
τις εναλλακτικές λύσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες 
λήψης αποφάσεων προάγοντας την αρμονική συνύπαρ-
ξη οικογενειακής, επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το νέο ΠΣ του μαθήματος επιχειρεί μια συνθετική εξι-

σορρόπηση του «τι;», «πώς;» «γιατί;» ή «προς τι;», αντα-
ποκρινόμενο στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης, ανα-
πτύσσοντας καινοτομικά χαρακτηριστικά που αφορούν 
όλες εκείνες τις διαστάσεις της «εν οίκω» ευημερίας με 
βάση τους γενικούς σκοπούς και προσανατολισμούς που 
έχουν τεθεί για το μάθημα και εφαρμόζοντάς τους στην 
Α΄ τάξη του Γυμνασίου.

α) Θεματικά Πεδία
Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται τα Θεματικά Πεδία 

που ενδείκνυται για την τάξη αυτή. Κάθε Θεματικό Πεδίο 
(ΘΕ.Π.) αποτελεί το πλαίσιο της εμβριθούς ανάλυσης των 
προτεινόμενων θεμάτων για το μάθημα στο πλαίσιο του 
νέου ΠΣ. Γι’ αυτό άλλωστε και κάθε ΘΕ.Π. περιέχει τις 
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έννοιες της και τα αντίστοιχα διδακτέα της. Συνάμα κάθε 
ΘΕ.Π. αναπτύσσεται σε σειρά ωριαίων διδασκαλιών και 
συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους δεκαεπτά στόχους 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030). Ο τίτλος κάθε 
ΘΕ.Π. (υπο)δηλώνει την ιδέα-κλειδί που το διατρέχει, 
ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή του ΠΣ για ανάπτυ-
ξη της διδασκαλίας σε ένα διερευνητικό, ερμηνευτικό, 
διαλογικό και στοχαστικό πλαίσιο. Το περιεχόμενο του 
κάθε πεδίου δίνει έμφαση σε μία από τις πτυχές της ευ-
ημερίας για κάθε μορφή οικογενειακής μονάδας, χωρίς 
όμως να παραγνωρίζεται η αλληλεξάρτηση με τις άλλες 
πτυχές της.

Τα πεδία είναι τέσσερα και το τέταρτο διαπλέκεται με 
τα υπόλοιπα τρία και διδάσκεται παράλληλα με αυτά 
τονίζοντας την έννοια της αειφορίας μέσα από τη διαθε-
ματικότητα. Τα τρία πρώτα απλώνονται μέσα στη διάρ-
κεια της χρονιάς, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται 
από το νέο ΠΣ για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. 
Το τέταρτο συμπληρώνει και εμπλουτίζει τα υπόλοιπα 
τρία τροφοδοτώντας τα με μαθησιακά αποτελέσματα 
που σχετίζονται με την αειφορία καθ’ όλη τη διάρκεια 
του σχολικού έτους, σε όλα τα διδακτέα/Θεματικές Ενό-
τητες. Συνολικά τα τρία αυτά ΘΕ.Π. εμπλουτίζονται από 
το τέταρτο ως ακολούθως:

Σχολιασμός των Θεματικών Πεδίων της Α΄ Γυμνασίου
Το πρώτο Θεματικό Πεδίο, καλούμενο εφεξής ΘΕ.Π_1
«Βασικές έννοιες Οικιακής Οικονομίας: Κατανοώντας 

το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που ζω», 
στοχεύει στην καλύτερη γνώση του εαυτού μας μέσα 

από τη μελέτη της οικογένειας -ενός θεσμού που παίζει 
καθοριστικό ρόλο για το άτομο, την κοινωνία και το κρά-
τος- και του «νοικοκυριού», ή αλλιώς της οικογενειακής 
μονάδας. Τίθεται δηλαδή η Οικιακή Οικονομία στο πλαίσιο 
μιας προσέγγισης στη βάση του κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος. Επίσης το ΘΕ.Π_1 θέτει τις βάσεις για την κοι-
νωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου χάρη στην 
κοινωνικοποίησή του, μια διαδικασία εξίσου ζωτική όσο 
και η τροφή. Παράλληλα, οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν 
να διαχειρίζονται τις αλλαγές που συμβαίνουν σε προ-
σωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, βελτιώνουν 
την αυτοεικόνα τους και διαμορφώνουν ολοκληρωμένη 
και ισορροπημένη προσωπικότητα. Τέλος, επιδιώκεται 
η ενδυνάμωση της κριτικής επεξεργασίας των επιλογών 
του/της κάθε μαθητή/-τριας με βάση τους διαθέσιμους 
πόρους λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα. Αυτό επιδι-
ώκεται όχι μόνο μέσα από την απόκτηση γνώσεων, αλλά 
στοχεύοντας παράλληλα στη διαμόρφωση στάσεων και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την ενδυνάμωσή 
τους και την καλύτερη ενδοπροσωπική προσαρμογή τους 
στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Το δεύτερο Θεματικό Πεδίο καλείται εφεξής ΘΕ.Π_2
«Τα οικονομικά της οικογένειας και η συμπεριφορά 

του καταναλωτή»:
Η διαχείριση των οικονομικών είναι σημαντικός πα-

ράγοντας επίλυσης οικογενειακών αλλά και εθνικών 
και παγκόσμιων προβλημάτων. Συνεπώς το ΘΕ.Π_2 
στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθητές/- τριες να 
αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση 

των οικονομικών της οικογένειας ως ανεξάρτητης οι-
κονομικής μονάδας, ως «νοικοκυριού», να αποκτήσουν 
δεξιότητες, να διαμορφώσουν στάσεις, ώστε να κάνουν 
σωστές επιλογές με δεδομένη τη στενότητα των πόρων, 
προκειμένου να οργανώσουν τη ζωή τους και να απο-
φασίζουν προβαίνοντας σε δράσεις που βελτιώνουν την 
αυτορρύθμιση και προάγουν την εν οίκω ευημερία. Η 
οικογένεια ως ανεξάρτητη οικονομική μονάδα, δηλαδή 
ως νοικοκυριό, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό οικονομι-
κό θεσμό, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας.

Το ΘΕ.Π_2 στοχεύει επίσης: α) στη συνειδητοποίηση 
εκ μέρους των μαθητών/-τριών των πολλαπλών παρα-
γόντων που επηρεάζουν τις οικονομικές επιλογές μιας 
οικογένειας και β) στην απόκτηση βασικών οικονομι-
κών δεξιοτήτων (π.χ. σχεδιασμός οικογενειακού ή/και 
προσωπικού προϋπολογισμού) και στην ανάπτυξη των 
αντίστοιχων στάσεων, προκειμένου τα παιδιά να συνει-
δητοποιήσουν ότι οι οικονομικοί πόροι για την παραγω-
γή αγαθών και υπηρεσιών είναι περιορισμένοι σε όλα 
τα επίπεδα. Επίσης, στο πεδίο αυτό γίνεται μία πρώτη 
σύνδεση του «νοικοκυριού» με τις άλλες οικονομικές 
μονάδες, δηλαδή τις επιχειρήσεις και το κράτος. Τέλος, 
στο ΘΕ.Π_2 μπαίνουν οι βάσεις της αγωγής του κατα-
ναλωτή, καθώς ξεκινά μια διαδικασία με την οποία οι 
μαθητές/-τριες μαθαίνουν πώς να αγοράζουν και να χρη-
σιμοποιούν αγαθά και υπηρεσίες, ώστε να ικανοποιούν 
τις ανάγκες τους συνειδητοποιώντας παράλληλα ποια 
είναι τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές.

Το τρίτο Θεματικό Πεδίο, καλούμενο εφεξής ΘΕ.Π_3
«Οικιακή ευημερία και ικανότητες»,
δίνει τους άξονες μελέτης προκειμένου οι μαθητές/-

τριες μέσα από την πολύπλευρη καθημερινότητα της 
οικογένειας ως ανεξάρτητης οικονομικής μονάδας -έχο-
ντας δηλαδή ως βάση την κατοικία, την ενδυμασία, τη 
διατροφή, την υγεία και το περιβάλλον της οικογένειας 
και των μελών της- να αποκτήσουν ικανότητες ώστε να 
λαμβάνουν συστηματικά αποφάσεις που θα οδηγούν 
ευρύτερα στην οικιακή ευημερία.

Η οικιακή ευημερία έχει τρεις βασικές συνιστώσες:
- την ψυχοσωματική ευημερία-ευεξία
- την κοινωνική ευημερία
- την οικονομική ευημερία
Η ευημερία συνάδει με σημαντικές επενδύσεις στον 

ίδιο μας τον εαυτό και η απόκτησή της έχει ως προϋ-
πόθεση το να διαθέτει το άτομο ποικίλες ικανότητες. 
Γι’ αυτό και ο όρος ικανότητες αποτελεί τον δεύτερο 
πυλώνα του πεδίου αυτού. Στο σημείο αυτό θυμίζουμε 
ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο της ευρώπης ικανότητες 
είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι στάσεις και οι αξίες που 
πρέπει να χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο προκειμένου 
να ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό το συγκεκριμένο 
Θεματικό Πεδίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, στην 
ενεργοποίηση του/της μαθητή/-τριας σε θέματα υγείας, 
διατροφής, κατοικίας, ενδυμασίας και περιβάλλοντος. 
Όπως ήδη αναφέραμε, τα παραπάνω θέματα αφορούν 
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το ίδιο το άτομο, την οικογένεια, τη μετέπειτα επαγγελ-
ματική του ζωή, την κοινότητα και την ανθρωπότητα 
γενικότερα. Σχετίζονται με την ευημερία του ανθρώπου 
και προϋποθέτουν τη στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων 
από τους/τις μαθητές/-τριες ως προς αυτά. Αναμένεται 
λοιπόν οι μαθητές/-τριες να μπορούν να κάνουν ορθές 
επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα των πόρων 
ως προς τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά, αλλά και να 
αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, για την οποία 
θα διεκδικούν βιωσιμότητα και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους.

Παράλληλα, το πεδίο αυτό τους επιτρέπει να απο-
κτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν κλίσεις, ενδιαφέ-
ροντα και δεξιότητες, μέσα από τις υποενότητες που 
διαπραγματεύεται. Πρακτικά οι μαθητές/- τριες με την 
ολοκλήρωση της μελέτης του πεδίου πρέπει να είναι σε 
θέση να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται ως μέλη 
μιας οικομονάδας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 
οικείου περιβάλλοντός τους, καθώς και τις ευκαιρίες και 
τις απειλές του εξωτερικού τους περιβάλλοντος για την 
προσωπική και οικογενειακή τους ευημερία.

Το τέταρτο Θεματικό Πεδίο, καλούμενο εφεξής ΘΕ.Π_4
«Οικιακή Οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη»,
διαπλέκεται με τα άλλα τρία πεδία στο πλαίσιο ενός 

ανοιχτού προγράμματος σπουδών και στοχεύει στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής μονάδας σε 
όλα τα επίπεδα οργάνωσής της σε συνδυασμό με την 
αναζήτηση τρόπων αειφόρου ανάπτυξης με βάση τις 
παραδόσεις και τις εμπειρίες παλαιότερων γενεών. Συ-
νεπώς, ο/η εκπαιδευτικός οργανώνοντας τη μαθησιακή 
εμπειρία κάνει κάθε φορά τις επιλογές του/της σε καθένα 
από τα τρία Θεματικά Πεδία συνδυάζοντας προσδοκώ-
μενα μαθησιακά αποτελέσματα από το τέταρτο Θεμα-
τικό Πεδίο κατά το δοκούν. Το ΘΕ.Π_4 οργανώνεται σε 
τρεις Θεματικές Ενότητες (ΔΕ):

4.1. ΔΕ-1: Βιώσιμη ανάπτυξη και οικογένεια.
4.2. ΔΕ-2: Διαχρονικές αξίες και πολιτισμική κληρο-

νομιά.
4.3. ΔΕ-3: Ψηφιακός μετασχηματισμός και οικογένεια. 

β) Θεματικές Ενότητες ή διδακτέα
Κάθε ΘΕ.Π. περιλαμβάνει τα αντίστοιχα διδακτέα (ή 

αλλιώς δείκτες επάρκειας), τα οποία παρουσιάζουν τα 
βασικά θέματα που προτείνει θέτοντας σε προβλημα-
τισμό το ΘΕ.Π. Φυσικά στο πλαίσιο ενός ανοιχτού ΠΣ, 
από τα αντίστοιχα διδακτέα οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν εκείνα που εξυπηρετούν κάθε 
φορά τον επιδιωκόμενο σκοπό του μαθήματος ή/και να 
ασκήσουν την παιδαγωγική τους αυτονομία στο πλαίσιο 
των ανοιχτών ΠΣ για να τα συμπληρώσουν και να τα 
εμπλουτίσουν, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης τους. 
Για τον λόγο αυτό βασική έγνοια του/της εκπαιδευτι-
κού θα πρέπει είναι η κατανόηση και η εκτίμηση των 
δεδομένων που του/της παρέχει η τάξη του/της. Με τη 
βάση αυτή θα αποφασίσει ποιους στόχους θα θέσει και 
θα αξιολογήσει κατά τον διδακτικό σχεδιασμό.

γ) Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (δείκτες 

επιτυχίας) αναφέρονται στα αποτελέσματα που αναμέ-

νεται να πετύχουν οι μαθητές/-τριες της Α΄ Γυμνασί-
ου με την ολοκλήρωση του ΠΣ, δηλαδή αναφέρονται 
στον/στη μαθητή/-τρια, στα επιτεύγματά του/της και 
στις ικανότητες που έχει αποκτήσει. Όσο πιο ευαίσθητο 
είναι το μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώνει ο/η 
εκπαιδευτικός στις ατομικές ιδιαιτερότητες του/της κάθε 
μαθητή/-τριας, τόσο πιο επιτυχής θα είναι η εφαρμογή 
ενός Προγράμματος Σπουδών που βασίζεται σε μαθησι-
ακά αποτελέσματα. Το κάθε αποτέλεσμα -κάθε δείκτης 
επιτυχίας- αναλύεται σε επιμέρους γνώσεις/δεξιότητες, 
στάσεις, στρατηγικές. Γι’ αυτό και στο περιεχόμενο των 
δεικτών δίνεται έμφαση σε όλα τα είδη μάθησης, σε πλη-
ροφορίες με εγγενή ικανότητα να παράγουν νέα γνώση, 
γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες, στρατηγικές και 
τρόπο σκέψης, στάσεις και αξίες. Τα βασιζόμενα στα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ΠΣ μπορούν 
να προάγουν διδασκαλία και μαθησιακές πρακτικές που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών/-
τριών μιας τάξης.

δ) Ενδεικτικές δραστηριότητες
Κάθε διδακτέο ή Θεματική Ενότητα συνοδεύεται και 

από ενδεικτικές δραστηριότητες, τις οποίες ο/η εκπαι-
δευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως έχουν ή να τρο-
ποποιήσει, να συμπληρώσει κ.λπ. με βάση τις ανάγκες 
των μαθητών/-τριών του/της.

Παρακάτω σε επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε 
τα πεδία, τα διδακτέα ή αλλιώς Θεματικές Ενότητες και 
τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που καλύ-
πτονται στο πλαίσιο του νέου ΠΣ.

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας ως εργαστηριακό 
μάθημα επιτρέπει στους/στις μαθητές/-τριες την εμβά-
θυνση της ύλης και των ενδεικτικών δραστηριοτήτων

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ο/Η εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει έναν 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της μάθησης εστιάζοντας 
στο Πρόγραμμα Σπουδών και στο Υποστηρικτικό Υλι-
κό. Έχοντάς τα συνεπώς ως βάση διαμορφώνει το γε-
νικότερο πλαίσιο προδιαγραφών του μαθήματός του/
της με σκοπό την εφαρμογή και την αναμόρφωσή του 
στα δεδομένα της συγκεκριμένης τάξης, της δικής του/
της τάξης. Στα χέρια των εκπαιδευτικών το Πρόγραμμα 
Σπουδών και το Υποστηρικτικό Υλικό είναι δυνατόν να 
αναδειχθούν σε εν δυνάμει σημαντικά εργαλεία για τη 
διάπλαση αυτόνομων και ενεργών πολιτών με ανεπτυγ-
μένη κριτική σκέψη. Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο οι δυνατότητές τους, η πλήρωση των σωστών 
προϋποθέσεων εφαρμογής τους αποτελεί αναγκαίο 
όρο. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολο-
γούν έως ποιο επίπεδο τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα, όπως καθορίζονται στα Προγράμματα 
Σπουδών, επιτυγχάνονται από τους/τις μαθητές/-τριες - 
έργο ιδιαίτερα σύνθετο για κάθε εκπαιδευτικό. Όμως, 
αναμφισβήτητα, στο νέο ΠΣ τα προσδοκώμενα και οι 
ενδεικτικές δραστηριότητες βοηθούν καθοριστικά τον/
την εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό της μάθησης και των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιήσει 
για τους/τις μαθητές/-τριές του/της.

Φυσικά ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να βασιστεί για 
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τον σχεδιασμό αυτό στις αρχές της καθολικής σχεδία-
σης για τη μάθηση υιοθετώντας τις βασικές αρχές της, 
δηλαδή:

α) πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης, καθώς δεν 
υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος για την κατανόηση των 
πληροφοριών από όλους. Για παράδειγμα, στο πεδίο 2: 
«τα οικονομικά της οικογένειας και η συμπεριφορά του 
καταναλωτή», ο ατομικός προϋπολογισμός μπορεί να 
δοθεί στους/στις μαθητές/-τριες σε μορφή υπολογιστι-
κού φύλλου, πίνακα, κειμένου-λίστα. Επίσης όπου υπάρ-
χει διασύνδεση πολλών εννοιών (διατροφή, περιβάλλον 
και υγεία) μπορεί να χρησιμοποιείται εννοιολογικός χάρ-
της ή φωτογραφίες και απεικονίσεις κ.ά.

β) πολλαπλοί τρόποι έκφρασης, δεδομένου πως όλοι 
οι μαθητές/-τριες δε χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο τα μα-
θησιακά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, οι μαθητές/-τριες 
μπορεί να συνθέσουν ένα τραγούδι για να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους για τα δικαιώμα-
τα του παιδιού και της οικογένειας, να δημιουργήσουν 
ένα κολάζ με μορφές οικογένειας, να δημιουργήσουν 
μία ψηφιακή παρουσίαση-εφαρμογή για την κατοικία ή 
το δωμάτιό τους, κ.ά.

γ) πολλαπλοί τρόποι εμπλοκής, καθώς υπάρχει ποικι-
λία τρόπων με τους οποίους οι μαθητές/-τριες κινητο-
ποιούνται ή εμπλέκονται στη μάθηση. Για παράδειγμα, 
οι μαθητές/-τριες εμπλέκονται σε ατομικές ή ομαδικές 
εργασίες, αναλαμβάνοντας ρόλους εναλλασσόμενα. Γί-
νονται επίσης συνεργάτες, ετεροαξιολογητές ή ακόμα 
και «διδάσκοντες».

Με τον όρο «καθολικός» αναγνωρίζεται η μοναδικότη-
τα κάθε μαθητή/-τριας και η ανάγκη συμπερίληψης των 
μαθητών/-τριών με ιδιαιτερότητες στον σχεδιασμό της 
μάθησης με τη δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής (Rose 
& Meyer, 2002). Για παράδειγμα, ο/η εκπαιδευτικός δίνει 
εξατομικευμένο ρόλο βοηθού σε έναν/μία μαθητή/-τρια 
με ΔΕΠΥ στα εργαστήρια.

Ο/Η εκπαιδευτικός συνεπώς, καλείται να προβεί στον 
βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της μάθησης που αφορά το 
σχέδιο του μαθήματος (μία διδακτική ώρα) ή τον σχε-
διασμό ενός διδακτικού σεναρίου (περισσότερες από 
μία διδακτικές ώρες) στο οποίο θα ενσωματώσει τις 
απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα 
της Οικιακής Οικονομίας, το δεδομένο Υποστηρικτικό 
Υλικό και τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο στο Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα. Το εμπρόθετο του βραχυπρόθεσμου διδα-
κτικού σχεδιασμού θα αναδειχθεί από τους διδακτικούς 
στόχους που θα τεθούν από τον/την ίδιο/-α τον/την εκ-
παιδευτικό με βάση τα μαθησιακά προσδοκώμενα που 
δίνονται από το ΠΣ. Οι στόχοι αυτοί θα επηρεάσουν κάθε 
μορφή σχεδιασμού τόσο λειτουργική/εργαλειακή (γνω-
στικό αντικείμενο, οργάνωση περιεχομένου κ.λπ.) όσο 
και επικοινωνιακή (μαθητής/-τρια-εκπαιδευτικός κ.λπ).

Ε. ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ
Η εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών με προσανα-

τολισμό στα μαθησιακά αποτελέσματα κατέστησε ανα-
γκαία την εκ νέου θεώρηση των παραδοσιακών εργαλεί-
ων αξιολόγησης. Συνεπώς, το θέμα της αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών/-τριών αποτελεί κομβικό σημείο 

στο νέο ΠΣ του μαθήματος γιατί: α) τροποποιεί τις κεί-
μενες αντιλήψεις για την αξιολόγηση, εστιάζοντας όχι 
μόνο στο αποτέλεσμα αλλά στην ίδια τη διαδικασία αυτή 
καθεαυτήν και β) αναφέρεται στους τρόπους με τους 
οποίους ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
την αξιολόγηση ως εργαλείο, προκειμένου η διαδικασία 
να αποκτήσει νόημα για τους/τις μαθητές/-τριες, αυξά-
νοντας έτσι τις ευκαιρίες αλλά και το ενδιαφέρον τους 
να βελτιωθούν.

Σύμφωνα με τους Bloom, Hastings & Madaus (1981) 
η αξιολόγηση λειτουργεί διαμορφωτικά, αθροιστικά 
[τελικά] και διαγνωστικά·ο Oosterhof (2010) προσθέτει 
ακόμα μία κατηγορία την προκαταρτική αξιολόγηση. Θε-
ωρούμε, λοιπόν, ότι και οι τέσσερις μορφές αξιολόγησης 
μπορεί να λειτουργήσουν ικανοποιητικά στο πλαίσιο του 
νέου ΠΣ Οικιακής Οικονομίας, με κυρίαρχη όμως μορφή 
τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Η τελευταία πραγματο-
ποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προκειμένου 
να επιτευχθεί ο σταδιακός έλεγχος της επίτευξης των 
δεικτών επιτυχίας και δεικτών επάρκειας και ολοκλη-
ρώνεται με την τελική αξιολόγηση. Με τη διαμορφωτική 
αξιολόγηση ο/η εκπαιδευτικός θα μπορέσει να πάρει 
την κατάλληλη ανατροφοδότηση για την αναπροσαρ-
μογή της διδασκαλίας και της μάθησης, προκειμένου να 
βελτιωθούν τα επιτεύγματα του/της μαθητή/-τριας σε 
σχέση με τους δείκτες επιτυχίας. Η τελική αξιολόγηση 
αποτελεί τη συνολική εκτίμηση και τον απολογισμό του 
τι επιτεύχθηκε σε σχέση με τους δείκτες επιτυχίας και 
τους δείκτες επάρκειας στο μάθημα.

Α. Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης
Οι δραστηριότητες του ΠΣ δίνουν ιδέες και διευκολύ-

νουν τον/την εκπαιδευτικό να προετοιμάσει εργαστηρι-
ακές ασκήσεις, φύλλα εργασίας, συζητήσεις, συνεργα-
τικές και ατομικές εργασίες, ερωτηματολόγια, δράσεις 
κ.ά. που ευνοούν αφενός την ποιοτική αξιολόγηση των 
μαθητών/-τριών σε ατομικές, αλλά και ομαδικές επιδό-
σεις, και αφετέρου την τελική ποσοτική βαθμολογία, ενώ 
παράλληλα διευκολύνουν τον έλεγχο της ποιότητας της 
δικής του/της διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο του νέου ΠΣ ο/η εκπαιδευτικός δύναται 
να χρησιμοποιήσει τις ποικίλες αυτές μεθόδους και τε-
χνικές αξιολόγησης αποσκοπώντας κατά τη μαθησιακή 
εμπειρία στη διαμορφωτική αξιολόγηση που συνιστά 
την ουσία της «αξιολόγησης για τη μάθηση». Φυσικά ο/η 
εκπαιδευτικός δύναται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση 
με τη φάση της τελικής αξιολόγησης. Όμως, καθώς ο/η 
εκπαιδευτικός έχει ως προτεραιότητα τη διαμορφωτική 
αξιολόγηση, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον 
έλεγχο της επίδοσης των μαθητών/-τριών, αλλά αντιθέ-
τως θέτει ως κεντρικό στόχο της αξιολόγησης τη βελτί-
ωση της διδασκαλίας και της μάθησης αυτής καθαυτήν 
μέσω του αναστοχασμού προκειμένου να βελτιωθούν οι 
μαθητές/-τριες σε ποικίλους τομείς (γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις, αξίες). Για τον λόγο αυτό ο/η ίδιος/-α θα χρεια-
στεί να επανεξετάσει συστηματικά τις πρακτικές του/της.

Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών/-τριών
Ο/Η εκπαιδευτικός παρακολουθώντας την πρόοδο του 

γραμματισμού των μαθητών/-τριών εστιάζει στην αξιο-
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λόγηση της μάθησης, όπως ήδη αναφέραμε, οπότε χρη-
σιμοποιεί ποικίλα εργαλεία και στρατηγικές διαμορφωτι-
κής αξιολόγησης, για παράδειγμα τήρηση ημερολογίου, 
παρατήρηση διδασκαλίας, περιγραφική αξιολόγηση 
μαθητών/-τριών, χρήση ερωτηματολογίων για αυτοα-
ξιολόγηση μαθητή/-τριας, κλίμακες διαβαθμισμένων 
κριτηρίων (Κουλουμπαρίτση και Ματσαγγούρας, 2004) ή 
αλλιώς φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης (Κοντογιάννης, 
2003) ή χρησιμοποιώντας ρούμπρικες αξιολόγησης. Με 
το τελευταίο εργαλείο, δηλαδή τη χρήση της κλίμακας 
ο/η εκπαιδευτικός αποτιμά την επίδοση των μαθητών/-
τριών με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που επιλέγει 
και τις διαβαθμίσεις ποιότητας που θέτει για καθένα από 
αυτά. Η ρούμπρικα είναι πολυεργαλείο, γιατί μπορεί να 
αποτελέσει είτε εργαλείο αυτοαξιολόγησης είτε εργαλείο 
ετεροαξιολόγησης, ενώ παρέχει παράλληλα τα κριτήρια 
αξιολόγησης μιας εργασίας μαζί με τα κριτήρια απόδο-
σης και την αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας.

Έτσι, ως προς τις γνώσεις ελέγχεται η δυνατότητα των 
μαθητών/-τριών όχι απλώς να τις αναπαράγουν, αλλά 
κυρίως να τις συσχετίζουν, να τις ερμηνεύουν, να τις κρί-
νουν, να τις εφαρμόζουν, να τις χρησιμοποιούν με κριτή-
ρια και να εμπνέονται από αυτές. Ως προς τις δεξιότητες, 
οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν σε κομβικές δεξιότητες. Με 
τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα δεξι-
οτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η δυνατότητα επί-
λυσης προβλημάτων που σχετίζονται με το σπιτικό, η 
ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα που άπτονται του 

κύκλου της οικογενειακής ζωής, η καινοτομία και η δημι-
ουργικότητα, η κινητικότητα και η προσαρμοστικότητα 
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικογένειας, η επίλυση 
προβλημάτων και η συνεργασία.

Ως προς τις στάσεις ο/η εκπαιδευτικός αναμένεται να 
αξιολογήσει τη στάση των μαθητών/-τριών κατά την εκ-
παιδευτική διαδικασία και όχι να ερευνά την επίδραση 
της παρέμβασής του/της στη συμπεριφορά των μαθη-
τών/-τριών, καθώς τα αποτελέσματα της παρέμβασης 
μπορούν να αξιολογηθούν μακροπρόθεσμα.

Η τελική αξιολόγηση είναι ανακεφαλαιωτική, αλλά και 
ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειμένου να εκτιμηθεί 
ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών 
στόχων σε σχέση με τους προκαθορισμένους εξαρχής 
από τον/την εκπαιδευτικό στόχους για τον/τη μαθητή/-
τρια αλλά και την τάξη. Για την τελική αξιολόγηση ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει γραπτά τεστ/
διαγωνίσματα, ανοιχτού ή κλειστού τύπου, τα οποία θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομων 
απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης κ.ά., 
αλλά και μεγαλύτερες δομημένες ερωτήσεις, ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου (με ελεύθερη απάντηση, συνήθως συν-
δυαστική), ερωτήσεις αναζήτησης πληροφοριών από 
πηγές, κ.ά. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
επίσης την προφορική αξιολόγηση ή και άλλες τεχνικές 
της περιγραφικής αξιολόγησης που ήδη περιγράψαμε.
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Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - 
σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021 

Η Υφυπουργός 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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*02052341111210032*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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