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Ο2. Πακέτο (Μαθησιακό) ENTRE4ALL: Εκπαιδευτικός - 
εκπαιδευτικός οδηγός για τη δημιουργία ψηφιακών κόμβων 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας   

O2.1. Διδακτικό και μαθησιακό υλικό με βάση την 
προσέγγιση της κοινωνικής ενεργοποίησης 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ: Τεχνικές κατάρτισης και φυλλάδια για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ενηλίκων 
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Ενότητα  3. Οικονομικές ικανότητες 
Αριθμός 

δραστηριότητας  M3-T3-A2 

Θέμα 3. Λογιστική + τήρηση αρχείων 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα   

Να τηρούνται αρχεία και λογιστική 

Μαθησιακή 
προσέγγιση 

☐ Ευκαιρίες ανάμεικτης-μάθησης          ☒  Εκπαίδευση F2F 
☒  Ατομική ηλεκτρονική μάθηση           ☐  Μάθηση ανοικτής απόστασης                  
☒  Μάθηση με βάση την εργασία                ☒  Κοινοτική εργασία 
☐  άλλο (διευκρινίστε) 

Τεχνική 
εκπαίδευσης 

Mικτή μάθηση (ανάγνωση κειμένου / πλεονεκτήματα + μειονεκτήματα των 
τύπων λογιστικής) 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Εγκατάσταση/ 
Εξοπλισμός Κανένας 

Οι 
συμμετέχοντες  
θα χρειαστούν: 

Στυλό και χαρτί για να κρατήσετε σημειώσεις, εάν είναι απαραίτητο 

Συνημμένα 
φύλλα εργασίας M3-T3-E2_Easy Accounting 

Κύρια 
Καθήκοντα / 
Διαδικασία    

Οι συμμετέχοντες διαβάζουν το φύλλο εργασίας και συζητούν τις συμβουλές 
σε ζεύγη.  
 
Οι συμμετέχοντες συζητούν τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν τα 
ιδιωτικά οικονομικά τους.  
 
Παραδείγματα ερωτήσεων:  
Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε / ελέγξτε τα οικονομικά σας; 
Κρατάτε ξεχωριστά αρχεία των τραπεζικών συναλλαγών;  
Έχετε δουλέψει ποτέ με υπολογιστικά φύλλα; Ή άλλο λογισμικό; 
Ποιες είναι οι εμπειρίες σας με τη λογιστική, τη λογιστική και την τήρηση 
αρχείων;  
 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους με την τάξη 
(χωρίς να μοιράζονται λεπτομέρειες για την ιδιωτική οικονομική τους 
κατάσταση). 
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Χρήσιμοι πόροι 
που 

αναφέρονται 
στο DATABANK 

(IO2-A2) 

 

Συμβουλές Με τους Κωφούς Συμμετέχοντες, θα πρέπει να δοθεί χρόνος για να 
διασφαλιστεί ότι τα ΥΠΟΓΡΆΦΜΑΤΑ για όλους τους όρους που σχετίζονται 
με τη λογιστική και τη λογιστική είναι σαφώς κατανοητά. 
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Φύλλο Εργασίας 1 

 

M3-T3-E2_Easy Accounting.docx 

 


