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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες 

Θέμα 2: Δομή τιμολόγησης και κόστους  

Σχέδιο Μαθήματος 5 – Η σημασία του υπολογισμού των τιμών και του κόστους 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε ενήλικες μαθητές σχετικά με τις 
βασικές αρχές της σημασίας της τιμολόγησης και του υπολογισμού 
του κόστους. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Μια κόλλα A3  

 Χαρτάκια σημειώσεων 

 Φυλλάδιο 1 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Κατανοήστε τις βασικές αρχές της τιμολόγησης  
 

1.1 Εξηγήστε στους μαθητές τους ακόλουθους ορισμούς: (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1) 

 Απαραίτητοι πόροι για το ξεκίνημα της δικής τους 
επιχείρησης 

1.2 Αναθέστε στον καθένα μια άσκηση να γράψει σε χαρτάκια 
σημειώσεων τους πόρους που πιστεύουν ότι χρειάζονται για να 
ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση  
 

2. Άσκηση 2: Χωρίστε την τάξη σε ομάδες. Οι ομάδες πρέπει 
να αποτελούνται από 2-3 άτομα. (5 λεπτά ) 
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2.1. Δώστε στους μαθητές μια κόλλα Α3. Πρέπει να ταιριάξουν τα 
χαρτάκια σημειώσεων με τους ορισμούς (Φυλλάδιο 1) (15 λεπτά ) 
 

3.  Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά )  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Η σημασία του υπολογισμού των τιμών και του 

κόστους 

 

 

Ορισμός: Περιγραφή:  

1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  είναι βασικά το άθροισμα όλων των δαπανών συν το 
περιθώριο κέρδους στη βιομηχανία που 
λειτουργούμε. 

2. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ  η ελάχιστη και μέγιστη τιμή στην αγορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


