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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ορισµένες από τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες 
φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
κατασκεύασαν το παιχνίδι Ευρω-Αξιόπολη µε σκοπό αυτό ν’ αποτελέσει διδακτικό υλικό. 
Χρησιµοποιούνται, στην προκείµενη περίπτωση, εκτός από θεωρητικές αρχές της ∆ιδακτικής 
των Μαθηµατικών και όροι σχετικοί µε την οικονοµική κρίση και την αειφόρο ανάπτυξη µε 
έµφαση στις κοινωνικο-πολιτισµικές αξίες. 

Ένας από τους στόχους της Ευρω-Αξιόπολης είναι όχι µόνο η αµφισβήτηση της 
επικρατούσας λειτουργίας των Μαθηµατικών ως µέσο αναπαραγωγής της κυρίαρχης 
ιδεολογίας και της οικονοµίας της αγοράς αλλά και η ανάδειξη της συµβολής τους στην 
κοινωνική χειραφέτηση των µαθητών/τριών. 
 
Εισαγωγή 

Τον ∆εκέµβριο του 2011 τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κλήθηκαν να καταγράψουν το ελληνικό 
χρέος µε κάθε µορφή αριθµητικής αναπαράστασης, στοχεύοντας στο να αναδειχθεί ότι η 
αναπαράσταση µε δύναµη του 10 δεν προτιµάται στην καθηµερινότητα. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
υπήρξε φοιτητής/τρια που ανέφερε ότι το χρέος ήταν µόνο 3 εκ. ευρώ, ενώ το 41% των 
φοιτητών/τριών απάντησε ότι δεν γνώριζε το ποσό του χρέους. Στο γράφηµα 1 
απεικονίζονται ποσοτικά οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους 53 φοιτητές/τριες, στις οποίες 
αποτυπώνεται το γεγονός ότι µόλις το 15 % γνώριζε το ακριβές ποσό. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής αποτέλεσαν το έναυσµα για την ενεργοποίηση 
των φοιτητών/τρων σχετικά µε την οικονοµική κρίση και γενικότερα τη σύγχρονη οικονοµική 
ανάπτυξη. Αναγνώστηκαν και µελετήθηκαν άρθρα του ηµερήσιου τύπου, όπως: Ο Τρίτος 
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δρόµος για την Οικονοµία, Ισχυρό µήνυµα µε 75% υπέρ του ευρώ, Μετρούν τις επιπτώσεις από 
το κούρεµα του χρέους τα επιτελεία των τραπεζών (αντίστοιχα εφηµ. ΤΑ ΝΕΑ, εφηµ. 
Καθηµερινή, εφηµ. Καθηµερινή 22-2-2012), και έγιναν προτάσεις για την αντιµετώπιση του 
ελληνικού χρέους, οι οποίες εµπεριείχαν βασικές έννοιες Μαθηµατικών, απλούς και 
σύνθετους οικονοµικούς όρους αλλά και γενικότερους προβληµατισµούς γύρω από την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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Γράφηµα 1. Απαντήσεις φοιτητών/τριών για το χρέος της Ελλάδας. 

 
Οι παραπάνω διαδικασίες αποτέλεσαν την αφορµή για µια προσπάθεια να 

κατασκευαστεί το επιτραπέζιο παιχνίδι Ευρω-Αξιόπολη, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως 
διδακτικό υλικό για τη µάθηση των ποσοστών και των επιτοκίων, µε τη χρήση θεµάτων και 
όρων της αειφόρου ανάπτυξης. Σκοπός είναι οι µαθητές/τριες (αλλά και οι φοιτητές/τριες) 
µέσα από παιγνιώδη τρόπο να έρθουν σε επαφή αφενός µε µαθηµατικές έννοιες και αφετέρου 
µε οικονοµικά και κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα της εποχής µας. Γι’ αυτό το λόγο, κρίθηκε 
απαραίτητη η δηµιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων που να προκαλούν το ενδιαφέρον 
των µαθητών/τριών ενώ παράλληλα να παρέχουν τις ευκαιρίες εκείνες που θα οδηγήσουν 
στην εξοικείωσή τους µε τα σύγχρονα δεδοµένα. 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

Τα τελευταία περίπου 30 χρόνια η θετικιστική αντίληψη περί αξιακά ελεύθερης 
επιστήµης δέχεται κριτικές, όπως επίσης και η µαθηµατική εκπαίδευση έχει αµφισβητηθεί ως 
προς την αξιακή της ουδετερότητα, αλλά και για τη φύση της γνώσης στα Μαθηµατικά 
(Lakatos 1976, Davis και Hersh 1981, Ernest 1990, Bloor 1991). Υπό αυτήν την 
αντιπλατωνική και αντιθετικιστική επιστηµολογική οπτική γωνία, η ερευνήτρια Leone Burton 
(2004) προτείνει τις παρακάτω πέντε περιοχές, σε συνάρτηση µε τις οποίες είναι καλό να 
διερευνάται η µαθηµατική γνώση: 

1. Το πρόσωπο και η κοινωνικο/πολιτιστική του συνάφεια. 
2. Η αισθητική της µαθηµατικής σκέψης την οποία το πρόσωπο επικαλείται. 
3. Η καλλιέργεια της ενόρασης και της διόρασης του προσώπου. 
4. Η αναγνώριση και η προώθηση διαφορετικών προσεγγίσεων και µορφών 

(µαθηµατικής) σκέψης του προσώπου. 
5. Η σφαιρικότητα των εφαρµογών (της µαθηµατικής γνώσης) του προσώπου (Burton 

2004). 
Επιπλέον, η µαθηµατική γνώση ως µια πολυεπίπεδη κατάκτηση, προϋποθέτει διαδικασίες 

τεχνολογικά πλαισιωµένες και παιδαγωγικά προσανατολισµένες που βασίζονται σε 
ολόπλευρη, διαθεµατική και ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτό προϋποθέτει την αντιστοίχιση των 
µαθηµατικών εννοιών σε καταστάσεις της πραγµατικότητας που αποδίδει ένα πρόσθετο µη 
µαθηµατικό νόηµα στις µαθηµατικές έννοιες και παράλληλα καθορίζει ένα πλαίσιο αναφοράς 
τους στην πραγµατικότητα (Χασάπης, 1996). Στην περίπτωσή µας ποσοστά και επιτόκια –ένα 



 3 

µέρος της πραγµατικότητας της οικονοµικής κρίσης– ‘µετασχηµατίστηκαν’ (Σκούρτου, 2010, 
Σοφός, 2010) σε διδακτικό επιτραπέζιο παιχνίδι, την Ευρω-Αξιόπολη. Ο µετασχηµατισµός 
αυτός έχει βάσεις στη θεωρία του Chevallard (Ραβάνης, 2009), σύµφωνα µε την οποία 
αναπτύσσονται δύο φάσεις, όπως αποτυπώνονται στο σχήµα που ακολουθεί: 

 

 
Σχήµα 1. Οι φάσεις του διδακτικού µετασχηµατισµού 

 
Κατά την πρώτη φάση του «εξωτερικού διδακτικού µετασχηµατισµού», 

πραγµατοποιείται η µετατροπή επιλεγµένων θεµάτων από επιστηµονική γνώση σε αναλυτικό 
πρόγραµµα, σε διδακτικά εγχειρίδια, σε βιβλία για τους/τις εκπαιδευτικούς, σε επίσηµα 
κείµενα οδηγιών αλλά και σε παιχνίδια, όπως το επιτραπέζιο παιχνίδι Ευρω-Αξιόπολη. Η 
εργασία αυτή γίνεται συνήθως από οµάδες ερευνητών και εκπαιδευτικών µε εξειδικευµένη 
γνώση, µακριά από τη σχολική τάξη και τις διεργασίες της, ενώ λαµβάνονται υπόψη οι 
κοινωνικές, πολιτισµικές και εκπαιδευτικές αναγκαιότητες, η γνωστική ετοιµότητα των 
παιδιών, οι υλικές συνθήκες της εκπαίδευσης καθώς και η ετοιµότητα των εκπαιδευτικών 
παραγόντων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το πλαίσιο του εξωτερικού διδακτικού 
µετασχηµατισµού ήταν ένα πανεπιστηµιακό µάθηµα. 

Στη δεύτερη φάση του «εσωτερικού διδακτικού µετασχηµατισµού», εκπαιδευτικοί, 
αλλά και µαθητές/τριες, χρησιµοποιούν το κάθε είδους υλικό που έχει παραχθεί στην πρώτη 
φάση, προσαρµόζοντάς το στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και επικοινωνίας τους. Επίσης, 
από το υλικό του εξωτερικού διδακτικού µετασχηµατισµού γίνονται επιλογές, αναθεωρήσεις, 
απορρίψεις και προσαρµογές στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε σχολικής πραγµατικότητας. 
Οι διαδικασίες του διδακτικού µετασχηµατισµού και στις δύο φάσεις του, εγκαταλείπουν τις 
προτεραιότητες και τις κύριες επιλογές των επιστηµών αναφοράς και αναδεικνύουν άλλες 
επιλογές στενά συναρτηµένες µε τους εκπαιδευτικούς στόχους. Στην περίπτωσή µας 
αναδείχτηκαν κοινωνικο-πολιτισµικοί στόχοι σχετικοί µε θέµατα αειφορίας και µε διδακτικές 
διαδικασίες. 

Η εργασία αυτή εστιάζει στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της πρώτης φάσης, 
του «εξωτερικού διδακτικού µετασχηµατισµού», στην οποία επιχειρείται η παραγωγή 
διδακτικού υλικού, η οποία στηρίχθηκε στις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις. Η δεύτερη 
φάση άρχισε µε την πιλοτική εφαρµογή του υλικού σε ∆ηµοτικό Σχολείο της Ρόδου, στο 
οποίο διδάσκει ένας από τους συγγραφείς, και τα αποτελέσµατά της θα αποτελέσουν 
αντικείµενο άλλης εργασίας. 
Η έρευνά µας 

Αφορµή για την ανάπτυξη της Ευρω-Αξιόπολης αποτέλεσε η µελέτη τριών άρθρων 
από τον ηµερήσιο ελληνικό Τύπο -που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή- τα οποία δόθηκαν κατά 
τη διάρκεια των προπτυχιακών µαθηµάτων της Εφαρµοσµένης ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών 
(Πρακτικές Ασκήσεις Γ΄ Φάσης). Κύριος άξονας του περιεχοµένου των άρθρων αυτών ήταν 
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η οικονοµική κρίση. Στηριζόµενοι στο συγκεκριµένο περιεχόµενο και τους συναφείς 
οικονοµικούς όρους και ύστερα από προτροπή της διδάσκουσας στους φοιτητές/τριες για την 
κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που να συµφωνεί µε τις αρχές της ∆ιδακτικής των 
Μαθηµατικών, επιλέχθηκε το κεφάλαιο 52: «Μετρώ την αξία µε χρήµατα, όσο – όσο», του 
σχολικού εγχειριδίου της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Οι µαθηµατικοί στόχοι (ποσοστά και επιτόκια, 
προβλήµατα µε χρήµατα) θεωρήθηκαν κατάλληλοι για την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων 
του βιβλίου µε τους κανόνες του υπό κατασκευή παιχνιδιού. 

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από µια οµάδα 10 φοιτητών/τριών. Ωστόσο, θα πρέπει να 
επισηµανθεί ότι η τελική µορφή του παιχνιδιού προέκυψε µέσα από τη συνεχή 
ανατροφοδότηση και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µε τη διδάσκουσα, εξωτερικούς συνεργάτες 
και τους υπόλοιπους φοιτητές/τριες που συµµετείχαν στο µάθηµα. Επίσης, από τον αρχικό 
έως τον τελικό σχεδιασµό του παιχνιδιού πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικές µορφοποιήσεις, 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 
α) Η διατύπωση του περιεχοµένου των εντολών - επιλογών να είναι σαφής και, ταυτόχρονα, 
να συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι όροι της οικονοµικής κρίσης και απλές µαθηµατικές 
δραστηριότητες (ανοιχτά-κλειστά προβλήµατα). 
β) Οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται αφενός να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και 
αφετέρου οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να τους διαχειριστούν κατά την εφαρµογή του 
παιχνιδιού. 
γ) Να υπάρχει εξοικείωση των µαθητών/τριών µε «ρεαλιστικές» καταστάσεις. 
δ) Να προαχθούν τα Μαθηµατικά ως ένα κοινωνικο-πολιτισµικό προϊόν µέσα από θέµατα και 
όρους της αειφόρου ανάπτυξης 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του παιχνιδιού 
Ευρω-Αξιόπολη, έντονος υπήρξε ο προβληµατισµός της οµάδας των φοιτητών/τριών για το 
αν θα ήταν συνετό να παρουσιαστούν στους µαθητές/τριες τα δεδοµένα της οικονοµικής 
κρίσης ή αν αυτοί θα έπρεπε να παραµείνουν αποστασιοποιηµένοι από τη συγκεκριµένη 
δύσκολη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση. Ωστόσο, ως οµάδα εµείναµε στην άποψή 
µας, ότι δηλαδή οφείλουµε να προωθούµε την εµπλοκή των µαθητών/τριών σε επίκαιρα και 
τρέχοντα θέµατα που επηρεάζουν άµεσα τη ζωή τους, δεδοµένου ότι ακόµη και διεθνείς 
οργανισµοί (π.χ. WHO 2009, Council of Europe 2003, UNESCO µε το διεθνές πρόγραµµα 
‘Μεγαλώνοντας στις πόλεις’) και µη Κυβερνητικές Οργανώσεις (π.χ. Save the Children) 
προωθούν τη συµµετοχή των παιδιών στις δηµοκρατικές αποφάσεις τόσο στις εθνικές όσο 
και στις τοπικές κοινότητες (Λιαράκου 2012). 

Έτσι λοιπόν µέσα από τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν ήδη πιο πάνω 
πραγµατοποιήθηκε η κατασκευή του παιχνιδιού Ευρω-Αξιόπολη ως διδακτικού-
υποστηρικτικού εργαλείου για τη διδασκαλία του 52ου Κεφαλαίου από το βιβλίο των 
Μαθηµατικών της Στ΄ Τάξης. Το παιχνίδι άρχισε να κατασκευάζεται τον Φεβρουάριο του 
2012 και η πρώτη του µορφή ολοκληρώθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους. Μετά από πολύωρες 
συναντήσεις της οµάδας για την κατασκευή των µαθηµατικών δραστηριοτήτων, 
δηµιουργήσαµε δραστηριότητες που σχετίζονται µε ποσοστά και επιτόκια, τα οποία 
ενσωµατώθηκαν τόσο στο ταµπλό όσο και στις κάρτες επιλογή. Στις επόµενες σελίδες 
παρουσιάζονται το ταµπλό, οι κανόνες αλλά και οι καρτέλες της Ευρω-αξιόπολης που 
ανέπτυξε η οµάδα των φοιτητών/τριών που ανήκει στους εισηγητές/ριες της εργασίας αυτής. 

Στη συνέχεια το παιχνίδι δόθηκε σε 40 τελειόφοιτους συµφοιτητές/τριες (3 άνδρες και 
37 γυναίκες) του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, οι οποίοι είναι και αυτοί εγγεγραµµένοι στο µάθηµα «Εφαρµοσµένη ∆ιδακτική των 
Μαθηµατικών-Πρακτικών Ασκήσεων Γ΄ Φάσης», µε στόχο να ερευνηθούν οι διαφορές 
ανάµεσα στην κλασική Μονόπολη και την Ευρω-αξιόπολη αλλά και οι βασικές µαθηµατικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις που διατρέχουν το παιχνίδι. 

Ως ερευνητική προσέγγιση ακολουθήθηκε η ποιοτική έρευνα. Η συλλογή των 
δεδοµένων έγινε µε τη χρήση γραπτού ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι φοιτητές/τριες 
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στη διάρκεια του µαθήµατος. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε τις εξής τρεις ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου: 

1. Γράψτε τουλάχιστον 5 πέντε λέξεις  που κατά τη γνώµη σας χαρακτηρίζουν το παιχνίδι 
Μονόπολη στην κλασική του µορφή. 

2. Γράψτε τουλάχιστον 5 πέντε λέξεις που κατά τη γνώµη σας χαρακτηρίζουν το παιχνίδι 
Ευρω-Αξιόπολη. 

3. Παίζοντας Ευρω-Αξιόπολη ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις εντοπίζετε από τη 
βιβλιογραφία που έχετε µελετήσει κατά τη διάρκεια των Πρακτικών Ασκήσεων στα δύο 
τελευταία εξάµηνα; 
Οι δυο πρώτες ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να αναδυθούν οι 

εννοιολογικοί συσχετισµοί που κάνουν οι φοιτητές/τριες τόσο σχετικά µε την κλασική 
Μονόπολη όσο και µε την Ευρω-αξιόπολη. Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, αυτοί οι 
φοιτητές/τριες δεν ανήκαν στην οµάδα κατασκευής του παιχνιδιού και έρχονταν για πρώτη 
φορά σε επαφή µε το παιχνίδι. Έτσι απάντησαν αυθόρµητα, χωρίς να επηρεαστούν από 
προκαθορισµένες έννοιες των ερευνητών ή να καθοδηγηθούν σε συγκεκριµένες απαντήσεις. 
Στην τελευταία ερώτηση οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να ανακαλέσουν και να καταγράψουν 
τις θεωρητικές προσεγγίσεις που εντόπισαν στο παιχνίδι Ευρω-Αξιόπολη και αντιστοιχούσαν 
στη βιβλιογραφία που είχαν µελετήσει κατά τη διάρκεια των Πρακτικών Ασκήσεων. 

Τα ερευνητικά δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από τις παραπάνω τρεις ερωτήσεις 
βασίστηκαν στις γραπτές απαντήσεις των συµµετεχόντων φοιτητών/τριών και οργανώθηκαν 
σε θεµατικούς άξονες βάσει των οποίων πραγµατοποιήθηκε η κατάταξη των απαντήσεων. Εν 
συνεχεία µετασχηµατίστηκαν σε ποσοτικά δεδοµένα. 
Αποτελέσµατα 

Στις δυο πρώτες ερωτήσεις, στις οποίες οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να καταγράψουν 
τις λέξεις-κλειδιά που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι Μονόπολη, στην κλασική του µορφή, και το 
παιχνίδι Ευρω-αξιόπολη που κατασκεύασαν συµφοιτητές τους καταγράφηκαν 69 και 80 
αναφορές αντίστοιχα. Όλες οι απαντήσεις οµαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες µε κριτήριο το 
σηµασιολογικό τους περιεχόµενο. ∆ιαµορφώθηκαν συνολικά τέσσερις κατηγορίες που 
καλύπτουν το σύνολο των λέξεων που καταγράφηκαν (Πίνακας 1), οι οποίες είναι οι εξής: α) 
οικονοµικοί όροι β) στοιχεία του παιχνιδιού γ) αξίες και δ) µαθηµατικές έννοιες. Σε αυτό το 
σηµείο θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι αν και οι κατηγορίες που προέκυψαν είχαν σαφή όρια 
µεταξύ τους, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόµενο ορισµένες λέξεις που αναφέρθηκαν από τους 
φοιτητές/τριες να ενέχουν κάποιο βαθµό ασάφειας και κατ’ επέκταση θα µπορούσαν αυτές να 
ενταχθούν σε περισσότερες από µια κατηγορίες.  

Όσον αφορά τις λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν την κλασική Μονόπολη, η 
κατηγορία µε τη µεγαλύτερη συχνότητα στις απαντήσεις των φοιτητών/τριών αφορά 
οικονοµικούς όρους. Η κατηγορία αυτή συγκέντρωσε συνολικά 51 αναφορές ενώ 
καταγράφηκαν 12 διαφορετικές λέξεις. Τις περισσότερες αναφορές συγκέντρωσαν οι 
ακόλουθοι όροι: αγοροπωλησίες (15) που σηµείωσε τις περισσότερες αναφορές σε αυτή την 
ερώτηση, χρήµατα (10), επενδύσεις (5) επιχειρήσεις (4), φόροι (4), ενοίκιο (4), τράπεζα (3) 
και µετοχές (2). Η δεύτερη κατηγορία, µε 12 συνολικά αναφορές, σχετίζεται µε στοιχεία του 
παιχνιδιού της κλασικής Μονόπολης. Ο όρος µε τις περισσότερες αναφορές σε αυτή την 
κατηγορία είναι η φυλακή (5) στην οποία πρέπει να πάει ο παίκτης όταν λάβει την αντίστοιχη 
εντολή και ακολουθούν οι αποφάσεις (2) που πρέπει να πάρει σχετικά µε τις αγοροπωλησίες. 
Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει δυο αξίες, τον ανταγωνισµό (2) και τον ατοµισµό (2) καθώς 
και µια αναφορά του ίδιου του όρου «αξία». Και οι δυο αξίες που καταγράφηκαν σχετίζονται 
µε το καπιταλιστικό οικονοµικό µοντέλο, στο οποίο άλλωστε στηρίζεται το παιχνίδι. 
Εντυπωσιακό είναι το χαµηλό ποσοστό που συγκέντρωσε η τέταρτη κατηγορία λέξεων 
«µαθηµατικές έννοιες» καθώς έγινε µόνο 1 αναφορά από φοιτήτρια. 

Στη δεύτερη ερώτηση, στην οποία οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να καταγράψουν τις 
λέξεις που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι Ευρω-αξιόπολη, η εικόνα είναι διαφορετική. Η 
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κατηγορία που συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές (41) είναι αυτή των αξιών. 
Αναφέρθηκαν συνολικά 9 διαφορετικές αξίες µε την ισονοµία (21) να καταλαµβάνει την 
πρώτη θέση. Άλλες αξίες που καταγραφήκαν είναι η αλληλεγγύη (4), η φιλανθρωπία (2), ο 
σεβασµός (2), η ενεργή συµµετοχή (2) και ο συνάνθρωπος (2), ενώ η δικαιοσύνη και ο 
αλτρουισµός είχαν από µια αναφορά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία των 
οικονοµικών όρων µε 19 αναφορές. Σε αντίθεση µε την αντίστοιχη κατηγορία της κλασικής 
Μονόπολης όπου κυριαρχούσε ο όρος αγοροπωλησίες, εδώ τις περισσότερες αναφορές 
συγκέντρωσε η οικονοµική κρίση (6), ενώ οι υπόλοιποι όροι είναι σε γενικές γραµµές κοινοί 
(χρήµατα, επένδυση κλπ). Πολύ κοντά ως προς τις αναφορές (17) βρίσκεται και η τρίτη 
κατηγορία µε τα στοιχεία του παιχνιδιού. Η ανάγκη συνεργασίας (6) ανάµεσα στις οµάδες 
που παίζουν την Ευρω-αξιόπολη αλλά και τα ηθικά διλήµµατα (5) στα οποία καλούνται οι 
παίκτες να δώσουν απαντήσεις, αποτελούν τα στοιχεία που ξεχώρισαν οι φοιτητές/τριες. 
Επίσης οι ευρωπαϊκές χώρες (4) αλλά και η αειφορία (3) αναδείχτηκαν ως συστατικά 
στοιχεία της Ευρω-αξιόπολης. Τέλος και σε αυτή την ερώτηση η κατηγορία ‘Μαθηµατικές 
έννοιες’ συγκέντρωσε ελάχιστες αναφορές καθώς µόνο δυο φοιτητές/τριες αναφέρθηκαν στις 
µαθηµατικές πράξειςτων ποσοστών και των επιτοκίων που απαιτούνται να κάνουν οι παίκτες 
στη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Πίνακας 1. Οι εννοιολογικοί συσχετισµοί της Ευρω-Αξιόπολης και της Μονόπολης 
στην κλασσική της µορφή µε βάση τις απαντήσεις των 40 φοιτητών/τριών. 
Μονόπολη στην κλασσική της µορφή Ευρω-Αξιόπολη 
1. Οικονοµικοί όροι  1. Οικονοµικοί όροι 
Σύνολο αναφορών 51 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων: 12 

Σύνολο λέξεων: 19 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων: 7 

Αγοροπωλησίες (15/40) 
Χρήµατα (10/40) 
Επένδυση (5/40) 
Φόροι (4/40) 
Επιχειρήσεις (4/40) 
Ενοίκιο (4/40) 
Τράπεζα (3/40) 
Μετοχές (2/40) 
Μονοπώλιο (1/40) 
Ιδιοκτησία (1/40) 
Κέρδος (1/40) 
Οικονοµία (1/40) 

Οικονοµική κρίση (6/40) 
Χρήµατα (5/40) 
Επένδυση (3/40) 
Οικονοµική συναλλαγή (2/40) 
Οµόλογα (1/40)  
Μετοχές (1/40) 
∆ιαχείριση (1/40) 
 

2. Στοιχεία του παιχνιδιού 2. Στοιχεία του παιχνιδιού 
Σύνολο αναφορών: 12 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων: 6 

Σύνολο αναφορών: 17 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων: 4 

Φυλακή (5/40) 
Αποφάσεις ((2/40) 
Παιχνίδι (2/40) 
Εντολές (1/40) 
Κάρτες (1/40) 
Ψυχαγωγία (1/40) 

Συνεργασία σε οµάδες (6/40) 
Ηθικά διλήµµατα (5/40) 
Ευρωπαϊκές χώρες (4/40) 
Αειφορία (3/40) 

3. Αξίες 3. Αξίες 
Σύνολο αναφορών: 5 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων : 3 

Σύνολο αναφορών: 41 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων: 9 

Ανταγωνισµός (2/40) 
Ατοµισµός (2/40) 
Αξίες (1/40) 

Ισονοµία (21/40) 
Αξίες (9/40) 
Αλληλεγγύη  (4/40) 
Φιλανθρωπία (2/40) 
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Σεβασµός (2/40) 
Ενεργή Συµµετοχή (2/40) 
Συνάνθρωπος (2/40) 
∆ικαιοσύνη (1/40) 
Αλτρουϊσµός (1/40) 

4. Μαθηµατικές έννοιες  4. Μαθηµατικές έννοιες  
Σύνολο αναφορών: 1 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων: 1 

Σύνολο αναφορών: 2 
Σύνολο διαφορετικών λέξεων:1 

Μαθηµατικές Πράξεις (1/40) Μαθηµατικές πράξεις (2/40) 
 

Στην τρίτη ερώτηση ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες φοιτητές/τριες, αφού έπαιξαν 
την Ευρω-Αξιόπολη µέσα στην πανεπιστηµιακή τάξη, να καταγράψουν τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις που εντόπισαν στο παιχνίδι και να τις αντιστοιχίσουν στη βιβλιογραφία που 
είχαν µελετήσει στα δύο τελευταία εξάµηνα Οι απαντήσεις τους οµαδοποιήθηκαν και 
κατηγοριοποιήθηκαν στους παρακάτω άξονες: α) στο περικείµενο ή πλαίσιο των 
συµφραζοµένω (context) των δραστηριοτήτων, β) σε διδακτικές στρατηγικές και τη µάθηση, 
γ) στην τεχνολογική παιδαγωγική διάσταση στα Μαθηµατικά, δ) σε επιστηµολογικά θέµατα 
και ε)στην έννοια δραστηριότητα. Μετά την κατηγοριοποίηση αυτή οι φοιτητές/τριες που 
ανήκουν στην ερευνητική-συγραφική οµάδα παρέπεµψαν σε αντίστοιχα χωρία από τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις τις οποίες είχαν µελετήσει στα δύο τελευταια εξάµηνα.  

Παρακάτω αναφέρουµε ενδεικτικά χωρία από τις παραπάνω κατηγορίες. 
α) Περικείµενο ή πλαίσιο των συµφραζοµένω (context) των δραστηριοτήτων:  

Για το πλαίσιο των δραστηριοτήτων οι φοιτητές/τριες αναφέρθηκαν στις ρεαλιστικές 
δραστηριότητες από τα άρθρα των Σόνιας Καφούση, Τάτση Κων/νου και Χρυσάνθης 
Σκουµπουρδή ενώ για τα πλαίσια αναφοράς των µαθηµατικών εννοιών στον ∆ηµήτρη 
Χασάπη, συγκεκριµµένα στο χωρίο: 

 «Με βάση την έρευνα τα σχολικά βιβλία των Μαθηµατικών στο δηµοτικό αναφέρονται 
κυρίως σε εµπορικές δραστηριότητες. Παράλληλα προβάλλεται έµµεσα ως κυρίαρχη 
µορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας η εµπορευµατική αγορά και οι συναλλαγές της, 
ενώ αντίστοιχα η παραγωγή προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών παρουσιάζονται 
αφηρηµένα ως απρόσωπες και κοινωνικά απροσδιόριστες, δηλαδή ως τεχνικές και κατά 
συνέπεια ως κοινωνικά ουδέτερες δραστηριότητες» (Χασάπης, 2010). 

β) ∆ιδακτικές στρατηγικές- Μάθηση: 
Η διδακτική παρέµβαση που προτάθηκε µέσω του παιχνιδιού περιλαµβάνει τη λήψη 

κοινών αποφάσεων και στρατηγικών για την επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων 
οικονοµικής φύσης, δίνοντας πρόσφορο έδαφος για την αξιοποίηση του οµαδοσυνεργατικού 
µοντέλου διδασκαλίας (βλ κανόνες παιχνιδιού). Στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης ήταν οι 
µαθητές να αναλάβουν ρόλους, να διατυπώσουν τις απόψεις τους, να µάθουν να ακούν τα 
υπόλοιπα µέλη της οµάδας, να οικοδοµήσουν σχέσεις συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. 
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά τα σχετικά χωρία από τη θεωρητική υποστήριξη: 

«Σύµφωνα µε τη Συνειρµική/Βασισµένη σε συσχετίσεις (associative) διδακτική 
στρατηγική η οµαδοποίηση των µαθητών/τριών έχει σαν στόχο να διευκολυνθούν στην 
νοητική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξή τους» (Beck, 1998 βλ. παράρτηµα). 
«Πιστεύουµε ότι το να κάνεις µαθηµατικά σε σχολικό πλαίσιο είναι πρώτα απ’ όλα µια 
κοινωνική δραστηριότητα και όχι µόνο ατοµική. Η συλλογική µάθηση είναι εκ φύσεως 
συστηµική µε την έννοια ότι πρόκειται για µια αλληλεπιδραστική διαδικασία». 
(Νικολαντωνάκης, 2010) 

Επίσης στη τελική φάση του παιχνιδιού χρησιµοποιήθηκε (βλ. παράρτηµα) η διδακτική 
τεχνική του debate (Beck, 1998 στο Πιπίνος, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου,2010 στο Παράρτηµα ) 
κατά την οποία οι µαθητές επιχειρηµατολογούν, διατυπώνουν τις απόψεις τους και 
αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο για την ανάδειξη της νικήτριας οµάδας. Πιο αναλυτικά οι 
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µαθητές/τριες καθ’ όλη τη διαδικασία του παιχνιδιού έχουν διττό σκοπό: να συγκεντρώσουν 
αφενός χρήµατα και αφετέρου πόντους ανάλογα µε το κοινωνικό έργο που έχουν επιτελέσει 
για τη χώρα τους. 
Ακόµη, η ανάδειξη και καλλιέργεια των κοινωνικοπολιτισµικών αξιών των µαθητών 
πραγµατοποιήθηκε κάτω από το πρίσµα του κονστρουκτιβιστικού µοντέλου µάθησης (Driver 
και Oldham 1986 στο Πιπίνος, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου 2010, στο Παράρτηµα ). Η 
εποικοδοµητική προσέγγιση έχει ως βασικό άξονα την ενεργό συµµετοχή του υποκειµένου 
στην οικοδόµηση της γνώσης. Η γνώση κατασκευάζεται από το ίδιο το υποκείµενο κατά την 
αλληλεπίδρασή του µε τον κόσµο. Αυτή η κατασκευή αποκτά έναν υποκειµενικό χαρακτήρα, 
αφού θεµελιώνεται στα προγενέστερα νοητικά σχήµατα του µαθητή, η οποία είναι άµεσα 
συνυφασµένη µε το κοινωνικό γίγνεσθαι και καθορίζει τον τρόπο αξιοποίησης την νέας 
γνώσης. 
Τέλος για θέµατα µάθησης οι ερευνητές φοιτητές/τριες αναφέρθηκαν στα: 

 «Μαθαίνουµε δρώντας. ∆ιαµέσου των εµπειριών µας κατασκευάζουµε τη γνώση και οι 
εµπειρίες µας επηρεάζονται από τις γνωστικές µας κεραίες....Η µάθηση συµβαίνει µέσα 
σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Η δηµιουργία λεκτικής διαµάχης µεταξύ µαθητών και 
µαθητριών µπορεί να διευκολύνει την απόκτηση της γνώσης. Μιλάµε εδώ για διαµάχες 
κοινωνικογνωστικές: κοινωνικές γιατί σε κάθε αντίθεση υπάρχει ένα κοινωνικό µέρος, 
γνωστικές γιατί αυτή η αντίθεση αναφέρεται σε γνώσεις. H οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία ενισχύει τη µάθηση, αφού µπορεί να καλλιεργήσει όχι µόνο κοινωνικά 
χαρακτηριστικά συνεργατικότητας και όχι ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αλλά µπορεί 
και να συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην προσωπική αναστοχαστική διαδικασία της 
µάθησης των µαθηµατικών, στην επιχειρηµατολογία των µαθητών/τριών, στη χρήση 
της µαθηµατικής γλώσσας και στον πλουραλισµό των διαφορετικών λύσεων των 
προβληµάτων».(Χιονίδου, 1999, Matsagouras & Hertz-Lazarowitz, 1999). 

γ) Τεχνολογική και παιδαγωγική διάσταση του παιχνιδιού στα Μαθηµατικά 
Οι φοιτητές/τριες ανέφεραν ότι η Ευρω-Αξιόπολη είναι καλό να γίνει και 

ηλεκτρονικά (έγινε από άλλη οµάδα φοιτητών/τριών και δοκιµάστηκε στην τάξη) και οι 
ερευνητές φοιτητές/τριες παρέπεµψαν στο:  

«Η καρδιά της καλής διδασκαλίας µε τη χρήση της τεχνολογίας περιλαµβάνει τρία 
ουσιαστικά στοιχεία: το περιεχόµενο (ύλη διδασκαλίας), την παιδαγωγική και την 
τεχνολογία». (Koehler και Mishra, στο ∆ουκάκης, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Ζυµπίδης, 
2010: 268) 

δ) Επιστηµολογικά θέµατα. 
Μία φοιτήτρια η Γεωργία ανέφερε ότι η Ευρω-Αξιόπολη ανταποκρίνεται στο 

µοντέλο Επιστηµολογικών Προκλήσεων της Leone Burton (2005) και συγκεκριµένα στην 
πρώτη διάσταση από την Αντικειµενικότητα στα Μαθηµατικά ως ένα κοινωνικοπολιτισµικό 
προϊόν, γράφοντας η ίδια: 

 Αρχικά, τα Μαθηµατικά ήταν θετικιστικά, αντικειµενικά, χωρίς αξίες και µάλιστα 
µακριά από τον άνθρωπο. Τώρα είναι εδώ µαζί µε κοινωνικοπολιτιστικές αξίες... 

ε) Έννοια δραστηριότητα 
Τέλος οι ερευνητές φοιτητές/τριες ανακάλεσαν τη θεωρία ∆ραστηριότητας και 

παρέπεµψαν στο χωρίο :  
«σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα (enterprise) η οποία ενέχει κίνητρο και 
είναι προσανατολισµένη προς ένα αντικείµενο, που έχει τις ρίζες της στην πολιτιστική 
ιστορία και που εξαρτάται για την υλοποίησή της από συγκεκριµένες ενέργειες 
κατευθυνόµενες από στόχους (Jaworski & Potari, 2009: 7). 

Αντί επιλόγου 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται µερικές από τις διαδικασίες, µέσω των οποίων 
οδηγηθήκαµε στην κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού για µαθητές/τριες της έκτης 
δηµοτικού, της Ευρω-Αξιόπολης. Σκοπός του εν λόγω παιχνιδιού είναι από τη µία να 
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χρησιµοποιηθεί ως διδακτικό υλικό για τη µάθηση ποσοστών και επιτοκίων και παράλληλα 
να ανατρέψει την επικρατούσα λειτουργία των Μαθηµατικών ως µέσο αναπαραγωγής της 
κυρίαρχης ιδεολογίας. Το τελευταίο επιτυγχάνεται εφόσον οι παίκτες έρχονται αντιµέτωποι 
µε κοινωνικο-πολιτισµικές αξίες και γενικότερα µε θέµατα και όρους της Αειφόρου 
Ανάπτυξης. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού 
επιδιώξαµε να συµπεριλάβουµε στις καρτέλες (εντολές ή επιλογές) απλά και ρεαλιστικά 
µαθηµατικά προβλήµατα όλων των κατηγοριών (ανοιχτά-κλειστά) που σχετίζονται µε 
ζητήµατα της αειφόρου ανάπτυξης, όπως η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η 
βιολογική γεωργία.  

Τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε φοιτητές/τριες 
είναι ενθαρρυντικά. Αν και το ίδιο το παιχνίδι βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης και 
συνεπώς είναι ακόµα υπό διαµόρφωση, ωστόσο φαίνεται ότι µπορεί να επιτύχει τους στόχους 
του.  Είναι ενδεικτικοί προς αυτή την κατεύθυνση οι όροι που χρησιµοποίησαν οι φοιτητές 
για να χαρακτηρίσουν αρχικά την κλασική Μονόπολη και στη συνέχεια την Ευρω-Αξιόπολη. 
Ενώ στην πρώτη περίπτωση κυριαρχούν οι οικονοµικοί όροι και οι αξίες που αναφέρονται 
στο κυρίαρχο οικονοµικό µοντέλο, στην περίπτωση της Ευρω-Αξιόπολης έχουµε ανατροπή 
του σκηνικού. Εδώ κυριαρχούν πλέον αξίες όπως η ισονονοµία και η αλληλεγγύη που 
συνδέονται µε την αειφόρο ανάπτυξη και µάλιστα µε τη ριζοσπαστική ερµηνεία της έννοιας 
αυτής. Οι οικονοµικοί όροι συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν το παιχνίδι, µε την οικονοµική 
κρίση να κατέχει πλέον τη σηµαντικότερη θέση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λέξεις-
κλειδιά που χρησιµοποίησαν οι φοιτητές για να περιγράψουν τα συστατικά στοιχεία του 
παιχνιδιού.  Ενώ για τη Μονόπολη αναφέρουν κυρίως όρους που περιγράφουν το παιχνίδι 
(π.χ. φυλακή, εντολή), στην Ευρω-Αξιόπολη αναδεικνύονται ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται µε τις ικανότητες τις οποίες αναπτύσσουν οι παίκτες, όπως η επίλυση ηθικών 
διληµµάτων και η συνεργασία ανάµεσα στα άτοµα και τις οµάδες που λαµβάνουν µέρος στο 
παιχνίδι. 

Επίσης ζητήθηκε από τους φοιτητές/τριες να καταγράψουν τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις που εντόπισαν στην Ευρω-αξιόπολη και να τις αντιστοιχίσουν στη 
βιβλιογραφία που είχαν µελετήσει στα δύο τελευταία εξάµηνα Οι απαντήσεις τους 
κατηγοριοποιήθηκαν στους άξονες: α) περικείµενο ή πλαίσιο των συµφραζοµένω (context) 
των δραστηριοτήτων β) διδακτικές στρατηγικές και µάθηση γ) τεχνολογική παιδαγωγική 
διάσταση στα Μαθηµατικά δ) επιστηµολογικά θέµατα και ε) στην έννοια «δραστηριότητα» 
και αφορούσαν βασικά θέµατα διδασκαλίας και µάθησης των Μαθηµατικών αλλά και 
επιστηµολογίας των Μαθηµατικών.   

Ένα σηµαντικό εύρηµα άξιο συζήτησης και µελλοντικής έρευνας είναι το γεγονός ότι 
οι φοιτητές/τριες  µόνο όταν τους ζητήθηκε ρητά να συσχετίσουν το παιχνίδι µε τη θεωρητική 
υποστήριξη η οποία τους δόθηκε από τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα, έδωσαν απαντήσεις που 
όπως φάνηκε εντάσσονται σε ένα κοινωνικό κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο. Αντίθετα στη 
µεγάλη τους πλειοψηφία οι φοιτητές/τριες δεν ανακάλεσαν µαθηµατικές έννοιες (µόνο µία 
φοιτήτρια απόφοιτη µαθηµατικού Τµήµατος και µία ακόµη φοιτήτρια ανέφεραν 
µαθηµατικούς υπολογισµούς) όταν κατέγραψαν αυθόρµητα λέξεις-κλειδιά που 
χαρακτηρίζουν τα δυο παιχνίδια, αν και η ώρα που απαντούσαν στην ερώτηση ήταν ώρα της 
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών και η διδάσκουσα ήταν παρούσα και γινόταν µαθηµατική 
συζήτηση πριν και µετά. Το ερώτηµα που περιµένει ερευνητικές ερµηνίες είναι γιατί τα 
Μαθηµατικά µπορεί να είναι µία αόρατη κουλτούρα σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι; ( 
Chionidou-Moskofoglou, Vitsilaki, Vasiliadis 2006) 

Κλείνοντας θα λέγαµε η κατασκευή και πιλοτική εφαρµογή της Ευρω-αξιόπολης 
συνεχίζεται και χαρακτηρίζεται από διαρκή µετασχηµατισµό και αλλαγή, κατευθύνεται από 
κίνητρα, και είναι ένας συλλογικός και συστηµικός σχηµατισµός (Jaworski & Potari, 2009) και 
ότι οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν αποτυπώνονται στη θεωρητική υποστήριξη των Despina 
Potari & Barbara Jaworski (2002): 
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Μέσω του project οι δάσκαλοι (φοιτητές/τριες) έµαθαν να αναπτύσσουν τον σχεδιασµό 
των έργων τους και τις αλληλεπιδράσεις τους στην τάξη, ενώ οι πανεπιστηµιακοί έµαθαν 
να θεωρητικοποιούν την αναπτυξιακή διαδικασία.  
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Ενδιαφέρει τη χώρα σου η αγορά 10.000 οικολογικών 

κατοικιών για άνεργες οικογένειες; 

αξία 100.000 € η μία,  

Αν ναι τότε κάθε άλλη διερχόμενη χώρα από τις 

κατοικίες αυτές θα πληρώνει ενοίκιο 20% της 

συνολικής αγοράς των κατοικιών. 

Μην αφήσεις τη χώρα σου να μείνει 

πίσω σε επενδύσεις  φωτοβολταϊκών. 

Θέλει η χώρα σου να αγοράσει  

1.500.000 τ.μ. αξίας 1000 €/τ.μ.; 

Αν ναι, κάθε άλλη διερχόμενη  χώρα 

θα πληρώσει για αγορά ρεύματος το  

20% του παραπάνω ποσού. 

 

Η χώρα σου πρέπει να πληρώσει  

δάνειο 10.000.000.000 € σε γειτονική 

χώρα με επιτόκιο 5%. Πλήρωσε  τους 

τόκους του δανείου στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα του παιχνιδιού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ! 

Λόγω κουρέματος του 

χρέους από το ΔΝΤ, τα 

κρατικά έσοδα της 

χώρας σου μειώνονται 

κατά 20%. 

Ενδιαφέρει  τη χώρα σου η 

αγορά εκτάσεων βιολογικής 

γεωργίας;  

αξία 200.000.000€  

 Αν ναι κάθε άλλη 

διερχόμενη χώρα θα 

πληρώνει στη χώρα σου  το 

20% του παραπάνω ποσού.  

Ενδιαφέρει τη χώρα σου η κατασκευή 

πολιτιστικού πολυχώρου ύψους 

500.000.000 για εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Αν ναι κάθε άλλη διερχόμενη χώρα θα 

πληρώνει 25% του παραπάνω ποσού. 

 

………..ΑΦΕΤΗΡΙΑ              

Ξεκινάς µε 1.000.000.000€                        

Κάθε φορά που περνά η χώρα σου  

την αφετηρία παίρνει 100.000.000 

€ 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ 

Η  Τρόικα επέβαλε στη χώρα σου 

σκληρά μέτρα λιτότητας, όποτε  

χάνεις τη σειρά σου για 1 γύρο. 

ΕΣΥ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ 

ΕΣΥ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ 

ΕΣΥ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ 

Η χώρα σου πήρε 

επιδοτήσεις από την Ε.Ε. 

για αναπτυξιακά έργα 

σε ποσό 150.000.000  € 

Αποταμίευσ τα!!!  

Η χώρα σου εισέπραξε      

200.000.000 $ από τον τουρισμό. 

Από αυτά το 20% μένει στο 

κράτος σου ως φορολογία.  

Αν η ισοτιμία είναι 1€ = 1,3$, 

πόσα ευρώ εισπράττει η χώρα 

σου; 

Οι μετοχές της χώρας σου 

σημείωσαν άνοδο. Τα κέρδη 

ανέρχονται στο 10%  του ποσού 

του ταμείου σου. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΡΩ-ΑΞΙΟΠΟΛΗΣ 
Χωριστείτε σε 5 οµάδες των τεσσάρων ατόµων. Στη συνέχεια η κάθε οµάδα ορίζει 

τον εκπρόσωπό της. Με κλήρωση η οµάδα σου θα εκπροσωπεί µια χώρα. 
 
Κανόνες:  
Στο παιχνίδι συµµετέχουν οι 29 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν 

οικονοµικές συναλλαγές µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.).  
Κάθε οµάδα ρίχνει από µια φορά το ζάρι και ξεκινάει να παίζει πρώτη η οµάδα που 

έφερε τον µεγαλύτερο αριθµό. Όλες οι οµάδες ξεκινούν από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ έχοντας στο 
ταµείο τους 1 δις. ευρώ. 

Κάθε οµάδα που παίζει ρίχνει το ζάρι και, ανάλογα µε τον αριθµό που φέρνει, 
τοποθετεί το πιόνι της πάνω στο αντίστοιχο πλαίσιο και αποφασίζει για τις ενέργειές της, 
σύµφωνα µε τις επιλογές που δίνονται στο πλαίσιο αυτό. 

Στα µπλε πλαίσια µε την ένδειξη «ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ», η οµάδα παίρνει µια 
κάρτα και αποφασίζει τις ενέργειές της ανάλογα µε τις επιλογές που δίνονται εκεί. 

Νικητής θα είναι η χώρα που θα έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού.   
∆ιάρκεια παιχνιδιού: 40 λεπτά 

Ανάδειξη νικήτριας χώρας  
Α) Κάθε χώρα υπολογίζει το χρηµατικό ποσό που έχει στο ταµείο της. 
Β) Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα αθροίστε πόσα Α και πόσα Β έχετε συνολικά. 
Εγκατάσταση συστηµάτων  
βιολογικού καθαρισµού 

Α Πώληση επικίνδυνων 
ηλεκτρονικών αποβλήτων 

Β 

Οικονοµική Ενίσχυση στο 
Χαµόγελο του Παιδιού 

Α Πώληση κρατικών εκτάσεων Β 

Ανέγερση Οίκων Ευγηρίας Α Μείωση συντάξεων Β 
Κατασκευή αθλητικών 
κέντρων 

Α Μη συµµετοχή στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες 

Β 

Συντήρηση και αξιοποίηση 
µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων 

Α Πώληση έργων τέχνης Β 

Οικονοµική Ενίσχυση 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

Α Περικοπές στα ασφαλιστικά 
ταµεία για την υγεία των πολιτών 

Β 

Σύνολο ;;;  ;;; 

Νικήτρια οµάδα αναδεικνύεται εκείνη η οποία έχει επιλέξει και συγκεντρώσει τις 
περισσότερες κάρτες µε την ένδειξη «Α», καθώς επίσης έχει συλλέξει και το µεγαλύτερο 
χρηµατικό ποσό. Ωστόσο η εξέλιξη του παιχνιδιού είναι εκείνη που θα καθορίσει και 
ενδεχοµένως θα αναδείξει περισσότερες από µια νικήτριες οµάδες.  

Σε αυτή την περίπτωση οφείλουµε να ορίσουµε νικητή της Ευρώπολης και νικητή 
της Αξιόπολης. Έτσι, η οµάδα που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό 
αναδεικνύεται νικήτρια της Ευρώπολης ενώ η οµάδα που συγκεντρώνει τις 
περισσότερες κάρτες µε την ένδειξη «Α» αναδεικνύεται νικήτρια της Αξιόπολης. Εν 
κατακλείδι οι νικήτριες οµάδες βρίσκονται αντιµέτωπες σε µια διαδικασία ∆ιαλογικής 
Επιχειρηµατολογίας, µε σκοπό η κάθε µια από τη µεριά της να πείσει για την ορθότητα 
των επιλογών της. Τελικός κριτής είναι οι άλλες οµάδες, οι οποίες αποφασίζουν µετά από 
συζήτηση τον µοναδικό νικητή. Γίνεται ψηφοφορία και αποφασίζεται ο τελικός νικητής 
της Ευρω – Αξιόπολης. 



 13 
 

ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 

           

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 



 14 

ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ  

Τι επιλέγει η χώρα σου; 

-Να πληρώσει 180 εκατ. € για κατασκευή 

αθλητικών κέντρων (Α) ή 

-Να εξασφαλίσει 180 εκατ.   μη 

συμμετέχοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

(Β) 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ  

Τι επιλέγει η χώρα σου; 

-Να πληρώσει 170 εκατ. € στους Γιατρούς χωρίς    

σύνορα (Α) ή 

-Να εισπράξει για το ταμείο της 170 εκατ. € κάνοντας 

περικοπές στα ασφαλιστικά ταμεία για την υγεία των 

πολιτών της  (Β) 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ  

 

Τι επιλέγει η χώρα σου; 

-Να πληρώσει 100 εκατ. € στο Χαμόγελο του Παιδιού 

(Α) ή 

-Να εισπράξει για το ταμείο της 100 εκατ. € 

πουλώντας κρατικές εκτάσεις (Β) 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ  

 

Τι επιλέγει η χώρα σου; 

-Να πληρώσει 310 εκατ. € για τη συντήρηση 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (Α) ή  

-Να εισπράξει για το ταμείο της 310 εκατ. € 

πουλώντας έργα τέχνης (Β) 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ  

 

Τι επιλέγει η χώρα σου; 

-Να πληρώσει 300 εκατ. € για 

συστήματα βιολογικού καθαρισμού (Α) 

ή 

-Να εισπράξει για το ταμείο της 300 

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ  

 

Τι επιλέγει η χώρα σου; 

-Να πληρώσει 350 εκατ. € για την 

ανέγερση οίκων ευγηρίας (Α) ή 

-Να εισπράξει για το ταμείο της 350 
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Στον Πίνακα 3 παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα µετασχηµατισµού δραστηριοτήτων 
από το σχολικό εγχειρίδιο στο επιτραπέζιο παιχνίδι. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι 
συσχετισµοί µεταξύ της Μονόπολης και της Ευρω-Αξιόπολης.  
 
Πίνακας 3. ∆ραστηριότητες του σχολικού εγχειρίδιου και της Ευρω- Αξιόπολης. 
 

Σχολικό Εγχειρίδιο Στ΄ Τάξης 
Κεφάλαιο 52 

Ευρω-Αξιόπολη 

 

 

 
 
Η χώρα σου εισέπραξε 200.000.000 $ 
από τον τουρισµό. Από αυτά  το 20%  
µένει στο κράτος σου ως φορολογία. 
Αν η ισοτιµία είναι 1€ = 1,3$ πόσα 
ευρώ εισπράττει η χώρα σου; 
 

 

 
Η χώρα σου πρέπει να πληρώσει  
δάνειο 10.000.000.000 € σε γειτονική 
χώρα µε επιτόκιο 3%. Πλήρωσε  τους 
τόκους του δανείου στην Ευρωπαϊκή  
Κεντρική Τράπεζα του παιχνιδιού. 
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Πίνακας 2. Συσχέτιση Μονόπολης και Ευρω-Αξιόπολης. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΣΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΟΛΗ 

ΕΥΡΩ-ΑΞΙΟΠΟΛΗ 

Παίχτες Παιχνιδιού Μεµονωµένος παίχτης. 
εκπροσωπεί τον εαυτό 

του. 

Οµάδες 4-5 µαθητών 
εκπροσωπούν µια χώρα της Ε.Ε. 

Πλαίσιο δράσης 
παιχνιδιού 

Εθνικό επίπεδο Ευρωπαϊκό 

Τρόπος διεξαγωγής 
παιχνιδιού 

Παρέχονται έτοιµοι οι 
αριθµοί και τα ποσά 

Οι µαθητές υπολογίζουν µε ποσοστά 
επιτόκια και δυνάµεις τα ποσά που  

διαχειρίζονται 
Απόκτηση 

περιουσιακών 
στοιχείων - 
επενδύσεις 

Κοινωφελείς οργανισµοί Αειφορία 

Ανάδειξη νικητή του 
παιχνιδιού 

Αποκλειστικά 
οικονοµικά κριτήρια 
Προκαθορισµένη και 

µονοµερής 

Συνδυασµός οικονοµικών και 
κοινωνικοπολιτισµικών κριτηρίων 
Οι µαθητές κριτικά σκεπτόµενοι 

αναδεικνύουν τον νικητή  
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