Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης (ΟΙΚ3601)
1.

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα σκοπεύει να εισάγει τους φοιτητές στους βασικούς προβληματισμούς γύρω από τη
διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης. Ειδικότερα, σκοπεύει να βοηθήσει τον υποψήφιο καθηγητή
να επιλέξει και να εφαρμόσει στην τάξη του τη διδακτική μέθοδο που έχει ως στόχους, αφενός να
ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον του/της μαθητή/τριας γι’αυτό το γνωστικό αντικείμενο καθώς και για ένα
δημιουργικό τρόπο χειρισμού των οικονομικών εννοιών και της εφαρμογής τους στην πράξη και
αφετέρου να αξιολογήσει με όσο γίνεται αντικειμενικό τρόπο την επίδοση του/της μαθητή/τριας στο
μάθημα αυτό.
Το μάθημα είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται επισκόπηση των βασικών
θεωριών μάθησης και διδασκαλίας, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας στα πλαίσια της οικονομικής επιστήμης και οι εναλλακτικοί τρόποι
αξιολόγησης των μαθητών. Στη δεύτερη ενότητα το μάθημα εφαρμόζει τις επιμέρους διδακτικές
προσεγγίσεις στο πεδίο της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θαεωρίας, της οικονομετρίας και
της διοίκησης επιχειρήσεων.
2.

Βασικό εγχειρίδιο

Το βασικό εγχειρίδιο που καλύπτει την ύλη του μαθήματος είναι των
Whitehead D.J.} και Δ. Μακρίδου-Μπούσιου (1995). Οικονομική Εκπαίδευση-Διδακτική των
Οικονομικών. Εκδόσεις Gutenberg: Αθήνα.
Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο της:
Μαγουλά, Χ.Μ. (2009), Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
Τα παραπάνω εγχειρίδιο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις σημειώσεις και διαλέξεις των
διδασκόντων που έχουν αναρτηθεί στο moodle (e-class).
3.
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Τα παρακάτω συγγράμματα που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου:
Walstad, W.B. και P. Saunders (2007). Διδάσκοντας Οικονομικά σε Προπτυχιακό Επίπεδο. Εκδόσεις
Επίκεντρο: Αθήνα.
Hoyt, G.M. και K. McGoldrick (2013). International Handbook on Teaching and Learning Economics.
Edward Elgar: Chelthenham.
4.
Τρόπος Αξιολόγησης
Η βαθμολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε μια τελική ή επαναληπτική γραπτή εξέταση, η οποία
προσμετρά για το 55%του τελικού βαθμού. Η τελική ή η επαναληπτική εξέταση θα διεξάγεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα της κανονικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Τμήματος (Ιουνίου και
Σεπτεμβρίου). Το υπόλοιπο 45% του τελικού βαθμού θα προσδιορίζεται από μια ομάδα γραπτών
εργασιών ενδιάμεσης αξιολόγησης, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του
μαθήματος. Στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, ο βαθμός των εργασιών ενδιάμεσης
αξιολόγησης προσμετράται στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
5.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για την παρακολούθησης του μαθήματος αλλά απαιτείται
εξοικείωση με την οικονομική θεωρία και τις γνώσεις οικονομικής ανάλυσης όπως διδάσκονται στα
υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος.
6.

Διδάσκων
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Γιώργος Μαρεμβελιωτάκης
7.
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
http://www.soc.uoc.gr/moodle/course/view.php?id=139
8.

Μαθησιακά Αποτελέσματα και Γενικές Ικανότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
 Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται η
διδασκαλία ενός μαθήματος στην οικονομική επιστήμη.
 Να κατανοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και μαθητών.
 Να γνωρίζει τις επιμέρους εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας οικονομικών
μαθημάτων.
 Να είναι έτοιμος για πρακτική άσκηση στη μέση εκπαίδευση.
 Να μπορεί να επικοινωνήσει ικανοποιητικά τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας

Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε λύκεια. Τόσο το μάθημα
όσο και η πρακτική άσκηση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας που περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

O αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών του μαθήματος δεν θα ξεπερνάει τους 70. Η
επιλογή θα γίνει με βάση το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 12 Φεβ 2017
μέχρι την ημερομηνία στην οποία λήγουν οι δηλώσεις και των υπόλοιπων μαθημάτων του
τμήματος) είναι υποχρεωτική για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα και
είναι ο μόνος τρόπος για τη δήλωση του μαθήματος.
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