
Διδακτική πρόταση 
 

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ80 Οικονομίας (πρώην ΠΕ09), MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

 
 

11.3 Οι τράπεζες – φύλλο εργασίας για τις 

εμπορικές τράπεζες 

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Α’ 

Α. Το θέμα της εργασίας μας είναι οι εμπορικές τράπεζες. Αφού μελετήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο 

καλείστε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές την περίληψη του βίντεο (ως το 4’).  

Πηγή μελέτης: το κανάλι Kurzgesagt – In a Nutshell στο Youtube και συγκεκριμένα το βίντεο με τίτλο 

«Banking Explained – Money and Credit». 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

1. Από πότε χρονολογούνται οι εμπορικές τράπεζες και πού αναπτύχθηκαν αρχικά;  

2. Ποιες είναι οι κυριότερες λειτουργίες των εμπορικών τραπεζών;  

3. Τι έγινε το 2008 στις Η.Π.Α.; Ποιες ήταν οι συνέπειες στην Ευρώπη; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε (εικόνες, διαγράμματα κτλ.). 

Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της μελέτης σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 

 

https://el.padlet.com/
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11.3 Οι τράπεζες – φύλλο εργασίας για την 

Τράπεζα της Ελλάδος  

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Β’ 

Α. Το θέμα της εργασίας μας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος Αφού μελετήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο 

καλείστε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αρμοδιότητές της 

χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες, διαγράμματα ή/και βίντεο.  

Πηγή μελέτης: η ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

4. Πότε συστήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και ποια είναι η νομική της μορφή; 

5. Γιατί είναι μέλος του Ευρωσυστήματος και ποιες είναι οι αρμοδιότητές της στο πλαίσιο του 

Ευρωσυστήματος; 

6. Ποιες είναι οι λοιπές βασικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος;  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε (εικόνες, διαγράμματα κτλ.). 

Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της μελέτης σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 

 

https://el.padlet.com/
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11.3 Οι τράπεζες – φύλλο εργασίας για την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)  

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Γ’ 

Α. Το θέμα της εργασίας μας είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Αφού μελετήσετε τους παρακάτω 

συνδέσμους καλείστε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τη λειτουργία και τον ρόλο της ΕΚΤ 

χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες, διαγράμματα ή/και βίντεο.  

Πηγές μελέτης: η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

1. Τι ονομάζουμε ευρωσύστημα; 

2. Από πότε υπάρχει η ΕΚΤ και ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν; 

3. Ποια είναι η βασική αποστολή της ΕΚΤ;  

4. Ποια είναι τα κριτήρια σύγκλισης; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε (εικόνες, διαγράμματα κτλ.). 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της μελέτης σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 

 
 
 

https://el.padlet.com/
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11.3 Οι τράπεζες – φύλλο εργασίας για την 

ευρωζώνη 

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Δ’ 

Α. Το θέμα της εργασίας μας είναι ο ευρωζώνη. Αφού μελετήσετε τους παρακάτω συνδέσμους καλείστε να 

παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας την έννοια της ευρωζώνης χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες, 

διαγράμματα ή/και βίντεο.  

Πηγές μελέτης: η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε ολοκληρωμένα την έννοια του 

πληθωρισμού: 

1. Τι ονομάζουμε ευρωζώνη; 

2. Από ποιες χώρες αποτελείται; 

3. Πώς σχετίζεται η ευρωζώνη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ); 

4. Τι είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και πώς προέκυψε; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε (εικόνες, διαγράμματα κτλ.). 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της μελέτης σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 

 

https://el.padlet.com/
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11.3 Οι τράπεζες – φύλλο εργασίας για τον 

πληθωρισμό 

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα Ε’ 

Α. Το θέμα της εργασίας μας είναι ο πληθωρισμός. Αφού μελετήσετε τους παρακάτω συνδέσμους καλείστε 

να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας την έννοια του πληθωρισμού χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες, 

διαγράμματα ή/και βίντεο.  

Πηγές μελέτης: η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε ολοκληρωμένα την έννοια του 

πληθωρισμού: 

1. Τι ονομάζουμε πληθωρισμό; 

2. Τι λαμβάνεται υπόψη για τη μέτρησή του; 

3. Πώς σχετίζεται ο πληθωρισμός με την ΕΚΤ; 

4. Γιατί είναι σημαντική η σταθερότητα των τιμών; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε (εικόνες, διαγράμματα κτλ.). 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της μελέτης σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………… 

https://el.padlet.com/
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11.3 Οι τράπεζες – φύλλο εργασίας για  την 

Πρωτοβουλία ECB Youth Dialogue: 

#AskDraghi 

Ονοματεπώνυμα ______________________________________________ ______________________ 

Ομάδα ΣΤ’ 

Α. Το θέμα της εργασίας μας είναι η πρωτοβουλία ECB Youth Dialogue: #AskDraghi. Αφού μελετήσετε τους 

παρακάτω συνδέσμους καλείστε να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας την πρωτοβουλία αυτή καθώς και 

την πλατφόρμα Debating Europe  χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες, διαγράμματα ή/και βίντεο.  

Πηγές μελέτης: η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ιστοσελίδα Debating Europe. 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας: 

1. Τι ζητήθηκε από τους νέους της Ευρώπης να κάνουν μέσω της πρωτοβουλίας ECB Youth Dialogue: 

#AskDraghi; 

2. Ποιες ερωτήσεις επελέγησαν για να απαντήσει ο Mario Draghi; 

3. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα Debating Europe;  

4. Επιλέξτε μία από τις ερωτήσεις που έγινε στον Mario Draghi και γράψτε και εσείς το σχόλιό σας. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Σημείωση: δεν ξεχνάτε να αναφέρετε την πηγή από την οποία αντλήσατε πληροφορίες καθώς και το υλικό 

που χρησιμοποιήσατε (εικόνες, διαγράμματα κτλ.). 
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Β. Το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της μελέτης σας 

είναι το padlet, η αρχική οθόνη του οποίου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος για να μεταβείτε στην παραπάνω εικόνα είναι ο εξής:  

https://el.padlet.com/  

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 

Username:………………… 

Password: ………………. 
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