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  ΚΟΠΟΙ: Οη καζεηέο: 

  Γνώζειρ  

  1) Να δηαθξίλνπλ όηη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο κεηαβάιιεηαη ζπλερώο. 
2) Να κπνξνύλ λα απαξηζκνύλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο θάζεηο ηεο νηθνλνκίαο. 
3) Να αλαγλσξίδνπλ όηη νη νηθνλνκηθνί θύθινη δελ έρνπλ ίδηα έληαζε & δηάξθεηα. 

  

  

  Δεξιόηηηερ – Ικανόηηηερ  

  1) Να κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ δηαγξακκαηηθά νηθνλνκηθνύο θύθινπο. 
2) Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόδνπλε ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ - θαη ό,ηη  
απηόο ζπλεπάγεηαη ζε θάζε θάζε ηνπ – ζηελ επηθαηξόηεηα. 

  

  

  ηάζειρ (Μεηαγνωζηική Φάζη)  

  1) Να πηνζεηήζνπλ θνηλσληθνύο πξνβιεκαηηζκνύο σο πνιίηεο κηαο ρώξαο πνπ 
ζίγεηαη από ηελ ύθεζε. 
2) Να εθηηκήζνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ζσζηήο θπβεξλεηηθήο αληηκεηώπηζεο ζε  
θάζε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ θαη ηδηαηηέξσο ζ’ απηήλ ηεο ύθεζεο. 

  

  

  5. ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 
 

 
 

1) Λιανοφ Θ., Παπαβαςιλείου Α., Χατηθανδρζου Α. (2010). Αρχζσ Οικονομικισ 
Θεωρίασ. Ακινα: ΟΕΔΒ.  
2)  Kalecki, Micha (1900). Θεωρία τθσ οικονομικισ δυναμικισ: δοκίμιο για τισ 
κυκλικζσ και  μακροχρόνιεσ μεταβολζσ τθσ καπιταλιςτικισ οικονομίασ. Ακινα: 
Gutenberg. 
3) Διαδίκτυο (επιςυνάπτονται οι πθγζσ ςε ξεχωριςτι ςελίδα) 

Ο ΔΠΟΠΣΗ   
  6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ & ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ: 

  
Πίλαθαο καξθαδόξνπ, Μαξθαδόξνη, θνπγγάξη,  Έληππν πιηθό, 
Η/Τ & Projector ή Γηαθαλνζθόπεην, Γηαθάλεηεο. 

 

 



 

 

ΠΟΡΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ [3΄] 

1. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ [2΄]   Γίδεηαη θύιιν εθαξκνγήο ζηνπο καζεηέο ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ  
ΑΔΠ ηεο Διιάδνο γηα ηελ παξειζνύζα νηθνλνκηθή δεθαεηία. Βάζεη απηώλ νη  
καζεηέο θαινύληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηάγξακκα  
ηεο νηθνλνκηθήο δηαθύκαλζεο θαη λα βξεζνύλ νη πεξίνδνη άλζεζεο θαη ύθεζεο 
(ζπδήηεζε κε καζεηέο).  
Έπεηηα παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην δηάγξακκα όπσο ζα έπξεπε λα ην έρνπλ  
θάλεη θαη ξσηώληαη γηα απνξίεο.  
ηε ζπλέρεηα ηνπο επηδεηθλύεηαη θαη ην δηάγξακκα ησλ νηθνλνκηθώλ θύθισλ βάζεη  
αλεξγίαο γηα 30εηία θαη γηα 10εηία θαη αλαθέξεηαη ην παξάδνμν ηεο ειιεληθήο  
νηθνλνκίαο. 

Γίλεηαη επίδεημε θσηνγξαθηώλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή  
θαηάζηαζε θαη αθνινπζνύλ εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ «γλσξίδεηε άηνκα  πνπ έρνπλ 
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε παιαηόηεξα ή αλέξγνπο», έηζη ώζηε λα 
αληηιεθζνύλ όηη ε νηθνλνκία κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά. 
Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά  ζηε ζπνπδαηόηεηα ζσζηήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε θάζε 
πεξίπησζε, ηδίσο ζήκεξα. 
ηε ζπλέρεηα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο - ύλδεζε κε πξνεγνύκελα (ΑΔΠ). 

 

 

 

 

2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ  [9΄]  4. ΔΛΔΓΥΟ [2΄] 

 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ - ΒΑΘΜΙΓΔ                                                                          
 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΑ  
Γίδεηαη έλα θύιιν ειέγρνπ κε ηξεηο εξσηήζεηο ηύπνπ σζηό ή Λάζνο θαη  
ηξεηο επωηήζειρ ηύπος πολλαπλήρ επιλογήρ και έηζι οι μαθηηέρ  
ελέγσονηαι ζε επίπεδο πξνζνρήο θαη θαηαλόεζεο ηνπ καζήκαηνο. 

1) Παξνπζίαζε ησλ ελλνηώλ «Οηθνλνκηθέο  
Γηαθπκάλζεηο ή Οηθνλνκηθνί Κύθινη» θαη  
«Φάζεηο  ησλ Οηθνλνκηθώλ Κύθισλ» θαη  
αλαθνξά ζηα θύξηα νηθνλνκηθά κεγέζε  
ηα νπνία επεξεάδνληαη αλά θάζε.   

 
Δηζήγεζε 

 
Η/Τ (PPT) & 
Projector ή  
Γηαθάλεηεο & 
Γηαθαλνζθόπεην 
Πίλαθαο 

 

 

 

 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ [2΄] 

 

Δπαλαιακβάλνληαη επηγξακκαηηθά νη έλλνηεο «νηθνλνκηθόο θύθινο» θαη  
«θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ» θαη αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά νη ηέζζεξηο 
θάζεηο θαη ηα  αίηηα ησλ νηθνλνκηθώλ θύθισλ.  
Ο θαζεγεηήο ηνλίδεη μαλά ζηνπο καζεηέο πόζν ζεκαληηθό είλαη λα γλσξίδνπλ όηη 
απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε αλά πεξίπησζε νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη λα  κεξηκλνύλ 
γηα ηελ επεκεξία ηνπο. ύλδεζε κε ηα επόκελα (πιεζσξηζκόο, αλεξγία).  
Δξώηεζε γηα απνξίεο 

 

 

2) Παξνπζίαζε ησλ θάζεσλ  
ησλ νηθνλνκηθώλ θύθισλ θαη  
ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

Δηζήγεζε 
Καηαηγηζκόο   
    Ιδεώλ 
πδήηεζε 

Η/Τ (PPT) & 
Projector ή  
Γηαθάλεηεο & 
Γηαθαλνζθόπεην 

 

 

 

 

 

3) Παξνπζίαζε ησλ αηηίσλ ησλ νηθνλνκηθώλ  
θύθισλ θαη ηνπ βαζηθνύ ζηνηρείνπ  
θαηαλόεζήο ηνπο. 

Δηζήγεζε 
Δξσηήζεηο 

Η/Τ (PPT) & 
Projector ή  
Γηαθάλεηεο & 
Γηαθαλνζθόπεην 

 ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ [2΄]  

 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα ελεξγνπνηεζνύλ εξεπλώληαο κέζα από ηξία άξζξα πνπ 
ζα αλαθέξνληαη ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο θαη κέζα από  
ηξεηο κηθξέο ζπλεληεύμεηο γλσζηώλ ηνπο λα γξάςνπλ ζε κία κε δύν ζειίδεο 
ήηαλ ε θαηάζηαζε ηεο ρώξαο δέθα έηε πξηλ (αλεξγία, παξαγσγή, εηζόδεκα, ηηκέο, 
θιπ), πώο εμειίρζεθε έσο ζήκεξα θαη πώο είλαη ηώξα. Έπεηηα, θαινύληαη λα   
βξνύλε ιύζεηο γηα ηελ έμνδν από ηελ ύθεζε.  
Ηκεξνκελία παξάδνζεο : Δπόκελν κάζεκα 

 

 

 

4) Παξνπζίαζε θαλνληθήο κνξθήο νηθνλνκηθώλ 
θύθισλ βάζεη ΑΔΠ (Αθαζάξηζηνπ Δγρσξίνπ  
Πξντόληνο) γηα ηξεηο ηπραίεο ρώξεο (Ιηαιία,  
Απζηξαιία, Απζηξία).  
Αλαθνξά ζε θάζεηο άλζεζεο θαη ύθεζεο ζ’ απηά  
θαη ζρνιηαζκόο ηεο κνξθήο ηνπο. 

Δηζήγεζε 
Γηάινγνο 

Η/Τ (Excel)& 
Projector ή  
Γηαθάλεηεο & 
Γηαθαλνζθόπεην 

 
 

 

 

 

 


