
6. Μεθοδολογία  

Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Εκπνξηθώλ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο 

κεζόδνπο θαη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο.  Οη δηδάθνληεο/νπζεο απνθαζίδνπλ γηα 

ην ηη ζα πξάμνπλ, πώο ζα ην πξάμνπλ, κε πνηα κέζα θαη γηα πνηνλ ζθνπό, 

ιακβάλνληαο βέβαηα ππόςε ην πξνθίι, ην επίπεδν καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

Επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη βέβαηα ν/ε καζεηήο/ηξηα.  

Επνκέλσο, θαηά ηε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα παξάδεηγκα, ε 

δηεξεπλεηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ νπνία επηδηώθεηαη ε ελεξγνπνίεζε 

ηνπ καζεηή γηα άληιεζε πιηθνύ θαη θαηάθηεζε ηεο γλώζεο.  Τα κέζα ηεο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο βνεζνύλ ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε.  Η πξνβνιή ειεθηξνληθνύ πιηθνύ θαη ν ειεύζεξνο δηάινγνο ζε 

νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο απνηειεί, επίζεο, κηα κνξθή 

δηδαζθαιίαο. Είλαη, επίζεο, δπλαηόλ λα επηιεγεί ζπλεξγαηηθή ή 

νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο.  Είλαη θαλεξό όηη ππάξρεη επειημία 

ζηελ επηινγή ή θαη ζηνλ ζπλδπαζκό κνξθώλ δηδαζθαιίαο, αθνύ νη αλάγθεο 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνηθίινπλ.  Οπνηαδήπνηε επηινγή θαη αλ γίλεη πξέπεη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο αλάινγνπο Δείθηεο Επηηπρίαο. 

Ο/Η θαζεγεηήο/ηξηα γλσξίδεη ην επίπεδν καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ/ηεο θαη θαζνξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ/ηεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο πξνεξγαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό 

κηαο δηδαθηηθήο πεξηόδνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο, ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο εκπέδσζεο, ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ρξόλνπ, ηελ ηάμε σο καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη ηελ αμηνιόγεζε.  Καηά ηε 

δηδαζθαιία ν θαζεγεηήο/ηξηα ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά.  

Εληζρύεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ζηόρν λα εξεπλνύλ, λα δεκηνπξγνύλ θαη λα 

καζαίλνπλ απηόλνκα. Πξνζθέξεη γλώζε, δεμηόηεηεο θαη δηδάζθεη ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο λα κάζνπλ πώο λα καζαίλνπλ θαη επνκέλσο, λα 

απηναμηνινγνύλ ηε κάζεζή ηνπο. Η ζπγθέληξσζε έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ 

πιηθνύ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο βνεζά πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή.  Επηπιένλ, 

νη καζεηέο/ηξηεο κπνξεί λα δηδαρζνύλ θαη ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, όπσο ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ, νη δηαβαζκηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε θαη’ νίθνλ εξγαζία. 

Σηε γεληθόηεξε πξνζπάζεηα γηα απόθηεζε ηεο γλώζεο κέζσ βησκαηηθώλ 

εκπεηξηώλ, ζπλεγνξεί ζηνλ ππέξηαην βαζκό ε δπλαηόηεηα επίζθεςεο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζε ηόπνπο εξγαζίαο, εξγνζηάζηα, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, ρξεκαηηζηήξην θ.ά. 

 


