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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού οφείλει πρωτίστως να 

βασίζεται σε προσεκτική σχεδίαση, που θα λαμβάνει υπόψη της κυρίως τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Το λογιστικό πακέτο Accountant αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρες 
πληροφοριακό σύστημα υψηλών προδιαγραφών. Για τη χρήση του 
προγράμματος αυτού απαιτούνται γνώσεις ικανοποιητικού επιπέδου και από 
τους διδάσκοντες, τις οποίες στην παρούσα χρονική στιγμή δεν τις έχουν 
επαρκώς. Το  σημείο εκείνο που απαιτεί και τις περισσότερες προσαρμογές 
είναι, ότι για να γίνει λειτουργικό για τα δεδομένα των μαθητών του Τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης χρειάζεται εξαιρετική απλούστευση της 
παραμετροποίησης.

Η χρήση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού-επαγγελματικού λογισμικού στη 
διδασκαλία του μαθήματος των Λογιστικών Εφαρμογών στο Επαγγελματικό 
Λύκειο καθιστά τη διδασκαλία με τη συνδρομή και του λογισμικού αυτού πιο 
αποτελεσματική, πιο αποδοτική, περισσότερο ενδιαφέρουσα, πιο χρηστική, 
σαφώς πιο στοχευμένη, μεστή και ουσιαστική, αλλά και ικανή να τροφοδοτήσει 
του μαθητές του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τα 
απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματικό Λύκειο, Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Εκπαιδευτικό 
Λογισμικό, Λογιστικές Εφαρμογές, Διαδραστικότητα, Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού 
λογισμικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – H ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά: Η 

φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑΛ είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και 
Γ'. Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.  Η Φοίτηση είναι τετραετής και 
περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ'. 

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, 
τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Στην Α' τάξη οι μαθητές 
επιλέγουν επαγγελματικό κύκλο. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει 
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μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων των συναφών 
επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα 
κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και όλα τα μαθήματα του κύκλου που 
επιλέγουν. Στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής 
κύκλοι μαθημάτων: α) Τεχνολογικός β) Υπηρεσιών γ) Ναυτικός. (ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠΕΠΘ, Αριθ. Πρωτ. Γ2/36618 – 30-3-2007, Καθορισμός των κύκλων 
μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων)

Η Β' τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας 
της Β' τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους του μαθητές μαθήματα γενικής 
παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται 
να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας καθώς και όλα τα 
μαθήματα του τομέα που επιλέγουν. Οι τομείς που λειτουργούν στη Β΄ τάξη 
των Επαγγελματικών Λυκείων είναι οι εξής: α) Μηχανολογίας β) Οχημάτων γ) 
Ηλεκτρολογίας
δ) Ηλεκτρονικής ε) Δομικών Έργων στ) Εφαρμοσμένων Τεχνών ζ) 
Πληροφορικής η) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών θ) Υγείας και 
Πρόνοιας ι) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
ια) Ναυτικού Πλοιάρχων ιβ) Ναυτικού Μηχανικών
Η Γ' τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ' τάξης 
περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι 
μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που 
επιλέγουν καθώς και τα οριζόμενα από το πεδίο μαθήματα γενικής παιδείας 
(ομάδα Α ή Β). 

2. ΦΥΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΙ – ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τα  μαθήματα που διδάσκονται από Oικονομολόγους καθηγητές στη 
Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Eκπαίδευση μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις κατηγορίες. Σε μαθήματα με θετικό προσανατολισμό, που από τη φύση 
τους περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο υπολογισμών, πράξεων, λογιστικών 
εγγραφών και εφαρμόζουν μαθηματικά μοντέλα, όπως είναι τα Οικονομικά 
Μαθηματικά και η Στατιστική, η Λογιστική, οι Λογιστικές Εφαρμογές. Κάποια 
από τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται Θεωρητικά, κάποια Εργαστηριακά, 
και κάποια άλλα μικτά (ένα μέρος των προβλεπόμενων ωρών καλύπτεται 
θεωρητικά και το υπόλοιπο εργαστηριακά). Σε μαθήματα με κοινωνιολογικό 
προσανατολισμό, που προσανατολίζονται περισσότερο στην μελέτη των 
οικονομικών ατομικών και κοινωνικών συμπεριφορών, όπως είναι οι Δημόσιες 
Σχέσεις και οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και σε μικτά μαθήματα που 
κατά ένα μέρος απαιτούν υπολογισμούς, δεδομένα και  εφαρμογή 
μαθηματικών μεθόδων και κατά το υπόλοιπο βασίζονται στην μελέτη της  
συμπεριφοράς των  ατόμων όπως οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι και ΙΙ 
(μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά στο Γενικό Λύκειο -ΓΕΛ και στο 
Επαγγελματικό Λύκειο- ΕΠΑΛ αντίστοιχα). 
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Για τα μαθήματα με θετικό προσανατολισμό απαιτείται η χρήση και η 
αξιοποίηση λογισμικού με υπολογιστικές και σχεδιαστικές δυνατότητες, όπως 
τα υπολογιστικά  φύλλα, τα προγράμματα κατασκευής γραφικών, τα λογιστικά 
πακέτα, οι βάσεις δεδομένων. Για τα μαθήματα με λογιστικό προσανατολισμό, 
όπως το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές απαιτείται εφαρμογή, χρήση και 
αξιοποίηση ενός επαγγελματικού λογισμικού, ειδικά προσαρμοσμένου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, για να μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά, αλλά και να 
παρέχει τα επαγγελματικά εφόδια, ώστε οι απόφοιτοι του Τομέα Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών των ΕΠΑΛ να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν με 
επιτυχία στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας, σχετικής με το αντικείμενο της 
φοίτησης τους στο Επαγγελματικό Λύκειο.

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το συγκεκριμένο έργο  του ΥΠΕΠΘ απαντάει στην ανάγκη για ευρεία χρήση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη όταν εστιάζεται 
στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αφού οι ΤΠΕ λειτουργούν με διπλό 
ρόλο:

 Ως εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο θέτει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι υπολογιστές, το λογισμικό και το δίκτυο στην 
υπηρεσία της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και 

 ως άμεσο επαγγελματικό εφόδιο για τους μαθητές.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού και μετά από διεθνή διαγωνισμό 

αγοράστηκαν από το ΥΠΕΠΘ για λογαριασμό του τομέα Οικονομίας και 
Διοίκησης των Τ.Ε.Ε. τότε, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών των ΕΠΑΛ 
σήμερα, τρία λογισμικά, τα οποία παραδόθηκαν στα ΣΕΚ όλης της χώρας 
(αρχές του 2009), που έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα. Το κάθε λογισμικό 
περιείχε άδειες χρήσης, ήταν σε πλήρη έκδοση και εγκαταστάθηκε, στις 
περισσότερες περιπτώσεις επιτυχώς, στα εργαστήρια της ειδικότητας. Πιο 
συγκεκριμένα τα λογισμικά της ειδικότητας είναι: Το λογισμικό Μικροοικονομία 
(Key-book), το οποίο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο των Αρχών 
Οικονομικής Θεωρίας. Το λογισμικό συνδυάζει εκτεταμένη θεματολογία, 
δυνατότητες παρέμβασης του χρήστη, διασύνδεσης διαφορετικών τμημάτων 
του γνωστικού αντικειμένου και χρήσης πολυμέσων (Ε.Υ.Ε., 2008). Το λογισμικό 
Μακροοικονομία (Key-Book) αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο των Αρχών 
Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ. 

Το Λογισμικό Αccountant αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της 
Λογιστικής, της Φορολογίας και της Μηχανογραφημένης Λογιστικής 
(Λογιστικές Εφαρμογές) και περιλαμβάνει:
Βιβλία Α' και Β' Κατηγορίας: Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης 
βιβλίων Α' και Β' κατηγορίας και περιλαμβάνει: Ενσωματωμένο πλήρες 
Λογιστικό Σχέδιο λογαριασμών Εσόδων - Εξόδων. Αυτόματο υπολογισμό 
δηλώσεων Φ.Π.Α. και σύνδεση των λογαριασμών με τις μεταβλητές Δηλώσεων 
Φ.Π.Α. για την έκδοση αυτών. Δυνατότητα εύχρηστου σχεδιασμού των βιβλίων. 
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Εκτύπωση όλων των απαιτούμενων από το νόμο καταστάσεων λογιστικού 
προσδιορισμού των καθαρών κερδών.
Βιβλία Γ' Κατηγορίας: Η εφαρμογή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον ΚΒΣ και 
τηρεί το ΕΓΛΣ με δυνατότητα μέχρι και δεκαπενταβάθμιας ανάλυσης. 
Επιπρόσθετα προσφέρει: Πλήρες ενσωματωμένο Λογιστικό Σχέδιο. Αυτόματη 
σύνδεση με τις Δηλώσεις Φ.Π.Α. για την έκδοση αυτών. Παρακολούθηση 
πολλαπλών χρήσεων με πολλές οριζόμενες περιόδους ανά χρήση. 
Παρακολούθηση υπερδωδεκάμηνης χρήσης. Δυνατότητα δημιουργίας 
πρότυπων λογιστικών άρθρων για συχνή χρήση. Καταχώριση προσωρινών
κινήσεων και εκτυπώσεις με ή χωρίς τις προσωρινές κινήσεις. Διαχείριση 
πολλαπλών ημερολογίων και βιβλία υποκαταστημάτων. Αυτόματη ενημέρωση 
αναλυτικά ή συμψηφιστικά από τα προγράμματα της Εμπορικής διαχείρισης. 
Δημιουργία αυτόματων κινήσεων ανοίγματος και κλεισίματος κινήσεων 
αποτελεσμάτων και μεταφοράς υπολοίπων.
Αναλυτική Λογιστική: Πλήρης υποστήριξη των λογαριασμών της ομάδας 9 
του ενιαίου λογιστικού σχεδίου. Δυνατότητα αντίκρυσης των λογαριασμών στο 
επίπεδο που επιθυμεί ο χρήστης.
Ισολογισμό: Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης, χωρίς επιπλέον 
διαδικασίες πέραν της καταχώρισης των δεδομένων, των απαραίτητων 
οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμό, Λογαριασμούς Γενικής 
Εκμετάλλευσης, Αποτελέσματα Χρήσης, Φύλλο μερισμού, Αριθμοδείκτες.
Διαχείριση Παγίων: Αναλυτική παρακολούθηση των παγίων και των 
αποσβέσεων τους με δυνατότητα εκτύπωσης Μητρώου Παγίων. Επιπρόσθετα, 
το υποσύστημα της διαχείρισης Παγίων προσφέρει: Εισαγωγή κινήσεων 
αγορών, πωλήσεων και βελτιώσεων παγίων στοιχείων, διαδικασία 
υπολογισμού αποσβέσεων (τακτικών & έκτακτων), αναπροσαρμογές 
ακινήτων παγίων. 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για τη διερεύνηση των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών και κυρίως τη μελέτη της εφαρμογής και αξιοποίησης 
των νέων λογισμικών στη διδασκαλία του μαθήματος των Λογιστικών 
Εφαρμογών πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στο χρονικό διάστημα 
από 23 Νοεμβρίου 2009 έως και 10 Δεκεμβρίου 2009 με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από καθηγητές 
Οικονομολόγους που διδάσκουν το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές. Οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι όλοι όσοι διδάσκουν τo
αντίστοιχo μάθημα στο νομό Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν 
συμμετείχαν 38 καθηγητές (το 100% του πληθυσμού των οικονομολόγων που 
διδάσκουν κατά το τρέχον σχολικό έτος το μάθημα). Το 70% των 
συμμετεχόντων ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο 30% άνδρες. Ο 
μέσος όρος ετών διδασκαλίας στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές είναι 12 έτη. 
Για να καλύψουν τις εργαστηριακές ανάγκες του μαθήματος έχουν διδάξει 
αρκετοί εκπαιδευτικοί το μάθημα με τη χρήση κυρίως του Λογισμικού Κεφάλαιο, 
άλλοι με τη χρήση του Λογισμικού Eurofasma και λιγότεροι με άλλα λογισμικά 
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της αγοράς. Τα λογισμικά αυτά είτε τα παραχωρούσαν οι εταιρείες συνήθως 
σε μορφή demo (δυνατότητα περιορισμένων εγγραφών), είτε τα αγόραζαν οι 
σχολικές μονάδες συνήθως μέσω των ΣΕΚ, είτε τα αντέγραφαν για δική τους 
χρήση οι διδάσκοντες και στη συνέχεια τα δίδασκαν στο εργαστήριο. 

Μέχρι και το 2009 δεν υπήρχε ενιαίο λογισμικό, που να χρησιμοποιείται από 
τις σχολικές μονάδες, ούτε και είχε επιλεχθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ένα συγκεκριμένο λογισμικό που να 
καλύπτει τις εργαστηριακές ανάγκες του μαθήματος. Δεν υπήρχε συνεπώς το 
ίδιο λογισμικό σε όλες τις σχολικές μονάδες της Τεχνικής Εκπαίδευσης, με 
αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης να στηρίζεται στο βαθμό 
γνώσης του λογισμικού από το διδάσκοντα, στην εμπειρία του, την καλή του 
διάθεση για συνεχή εκπαίδευση. Έτσι σε κάθε σχολική μονάδα διδασκόταν το 
Λογιστικό λογισμικό που γνώριζε ο διδάσκων και ο βαθμός γνώσης αυτού 
εξαρτιόταν από την προσωπική «διάθεση» του εκπαιδευτικού. Ολοκληρωμένη 
και θεσμική διαδικασία επιμόρφωσης, ακόμη και στο νέο λογισμικό δεν 
υπάρχει. Το Υπουργείο έχει χαρακτηρίσει το μάθημα εργαστηριακό, χωρίς να 
εξασφαλίσει την απόκτηση του ίδιου λογισμικού από τις σχολικές μονάδες και 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα το διδάξουν. Η απόκτηση του 
Λογισμικού Accountant από όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας έλυσε το πρώτο 
πρόβλημα. Ολοκληρωμένη επιμόρφωση των διδασκόντων οικονομολόγων 
εκπαιδευτικών δεν υπήρξε. Το λογισμικό σε άλλες μονάδες εγκαταστάθηκε 
επιτυχώς και χρησιμοποιείται, σε άλλες δε χρησιμοποιείται. Προσπάθειες 
επιμόρφωσης σε τοπικό επίπεδο υποστηρίζονται από το Σχολικό σύμβουλο 
των Οικονομολόγων. Η εκμάθηση της χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού 
πρέπει να γίνει απ’ όλους τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, γεγονός που 
απαιτεί την έναρξη πολλών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε επίπεδο νομού, ή 
περιφέρειας.

5. ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΝΑΙ                 
90%

ΌΧΙ
10%

Γράφημα 1: Γνώση ύπαρξης λογισμικού για το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές

Το 90% των οικονομολόγων καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα 
γνωρίζει την ύπαρξη λογισμικού που είναι άκρως απαραίτητο για το μάθημα 
Λογιστικές Εφαρμογές, ενώ μόλις το 65% αυτών, σύμφωνα με το 2ο γράφημα 
κάνει χρήση λογισμικού για το συγκεκριμένο μάθημα.
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Γράφημα 2: Χρήση λογισμικού για το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές

Μέτρια
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Αρκετά
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25%

Γράφημα 3: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση της θεωρίας του 
μαθήματος

Μέτρια
50%

Λίγο
15%

Καθόλου
10%

Πάρα πολύ
0% Αρκετά

25%

Γράφημα 4: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην κατανόηση λογιστικών εννοιών

Μέτρια
45%

Λίγο
15%

Καθόλου
5%

Πάρα πολύ
10%

Αρκετά
25%

Γράφημα 5: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
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Μέτρια
50%
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Γράφημα 6: Βαθμός δυσκολίας των μαθητών στην αποτύπωση των δεδομένων στις 
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές

Παρατηρείται από την ανάλυση των γραφημάτων 3, 4, και 5 και 6 ότι οι 
μαθητές δυσκολεύονται αρκετά (25% αυτών) στην κατανόηση της θεωρίας του 
μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές. Ένα ποσοστό των μαθητών της τάξης του 
45% δυσκολεύεται, αλλά σε μέτριο βαθμό, ενώ ένα ποσοστό γύρω στο 5% 
δυσκολεύεται πάρα πολύ. Συνεπώς περίπου 8 στους 10 μαθητές αντιμετωπίζει 
προβλήματα κατανόησης του μαθήματος. Η ίδια περίπου εικόνα εμφανίζεται 
και στο ζήτημα της κατανόησης βασικών λογιστικών εννοιών (περίπου το 
75%). Τα πράγματα δυσκολεύουν στο θέμα της μελέτης του βαθμού δυσκολίας 
της εφαρμογής του Λογιστικού Σχεδίου. Το 80% των μαθητών που 
παρακολουθεί το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές αντιμετωπίζει προβλήματα 
κατανόησης στον τρόπο, τις τεχνικές και τις διαδικασίες εφαρμογής των 
αρχών, κανόνων και διαδικασιών του Λογιστικού Σχεδίου. Το 85% των μαθητών 
του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Επαγγελματικού 
Λυκείου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αποτύπωση (καταχώρηση, 
ανάλυση) των λογιστικών δεδομένων (λογαριασμών) στις Λογιστικές 
ημερολογιακές εγγραφές.

Αρκετά
55%

Μέτρια
30%

Λίγο
0%

Καθόλου
0%

Πάρα πολύ
15%

Γράφημα 7: Χρησιμότητα για τους μαθητές ενός εκπαιδευτικού λογισμικό για 
χρήση στο σπίτι

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα αυτό από τους 
διδάσκοντες του μαθήματος και αφού είχε προηγηθεί συζήτηση με τους 
μαθητές τους, φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και 
αποτελεσματικό (σχεδόν το 100% των μαθητών – αν θεωρηθεί και η μέτρια 
ανάγκη για χρησιμότητα ως σημαντική) ένα λογισμικό σε πλήρη έκδοση που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι. 
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Γράφημα 8: Βαθμός βαρύτητας του λογισμικού για το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές

Το λογισμικό του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές πρέπει να δίνει μεγάλη 
βαρύτητα στη θεωρία (15%), τη μεθοδολογία εκμάθησης των λογιστικών 
τεχνικών (21%), την εκμάθηση του Λογιστικού Σχεδίου  (20%), αλλά τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα στις εφαρμογές, ασκήσεις, λογιστικές εγγραφές (49%).
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33%
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Άλλο 

Γράφημα 9: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για τις λογιστικές εγγραφές

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για τις λογιστικές 
εγγραφές το λογισμικό πρέπει να δείχνει-διδάσκει πως γίνεται σταδιακά μια 
λογιστική εγγραφή (29% των ερωτηθέντων), να παρουσιάζει αναλυτικά τις 
οδηγίες εκμάθησης και χρήσης του λογισμικού (22% των ερωτηθέντων), να 
επιτρέπει τη διαδραστική παρέμβαση του διδάσκοντος στη διαδικασία των 
λογιστικών εγγραφών (16% των ερωτηθέντων) και να είναι εύχρηστο, αλλά και 
λειτουργικό το περιβάλλον εργασίας του συγκεκριμένου λογισμικού (33% των 
συμμετεχόντων στην έρευνα).
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15%
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   Να προσφέρει
διαγωνίσματα σε ύλη
που θα καθορίζει ο
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Γράφημα 10: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για έλεγχο της απόδοσης 
των μαθητών
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Σχετικά με τη δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού να «ελέγχει» 
συμπληρωματικά την απόδοση των μαθητών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν το 
λογισμικό θέτει ερωτήματα και ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, τα 
οποία και αξιολογεί σε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. 8 στις 10 σωστές απαντήσεις 
σε ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) και διορθώνει τις λανθασμένες 
απαντήσεις ή δίνει τη δυνατότητα επανάληψης συμπλήρωσης της 
λανθασμένης απάντησης (42% των ερωτηθέντων), αν μπορεί να προσφέρει 
διαγωνίσματα με βαθμούς δυσκολίας ανά κεφάλαιο ή θεματική ενότητα (30% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα), αν παρέχει διαγώνισμα σε όλη την ύλη του 
μαθήματος, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο αξιολόγησης του 
μαθήματος (15% των ερωτηθέντων) και αν δίνει τη δυνατότητα να 
αξιολογούνται οι μαθητές σε διδακτέα ύλη που καθορίζουν οι ίδιοι (13% των 
ερωτηθέντων).

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με βάση την κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των 

βασικών ευρημάτων της έρευνας, τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις 
που προκύπτουν  από τη συγκεκριμένη έρευνα, εστιάζονται στην 
αποτελεσματικότητα της χρήσης του ειδικού «επαγγελματικού λογισμικού» για 
το μάθημα των Λογιστικών Εφαρμογών, αποτυπώνουν εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το λογισμικό για να αποτελεί ένα 
σύγχρονο διδακτικό εργαλείο, ικανό να δράσει συμπληρωματικά, αλλά και 
στρατηγικά στο έργο του διδάσκοντος ως προς την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας μάθησης και παρατίθενται συνοπτικά ακολούθως:

 Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις - εφαρμογές ανά διδακτική ενότητα, με 
σταδιακό τρόπο από τη δημιουργία της εταιρείας μέχρι το κλείσιμο των 
εργασιών του έτους.

 Δυνατότητα πρόσθεσης από το διδάσκοντα επιπλέον ασκήσεων, 
λογιστικών γεγονότων και εγγραφών.

 Δυνατότητα λήψης από το λογισμικό ενημερώσεων με βάση τις 
αλλαγές στη φορολογική και λογιστική νομοθεσία.

 Βαρύτητα στη μεθοδολογία και τις τεχνικές καταχώρησης των 
λογιστικών γεγονότων.

 Δυνατότητας παρέμβαση από το διδάσκοντα στα δεδομένα των 
εφαρμογών και στην καταχώρηση των σχετικών λογαριασμών στο 
Ημερολόγιο και στη συνέχεια τη μεταφορά αυτών στο Καθολικό και το 
Ισοζύγιο.

 Εύχρηστο λογισμικό, εύκολο στη χρήση του, με ευέλικτο και λειτουργικό 
περιβάλλον εργασίας.

 Διαδραστικό λογισμικό, προετοιμασία εφαρμογών και λογιστικών 
εγγραφών ανάλογα με την πορεία και το επίπεδο της τάξης και 
συμμετοχή στην κατάρτιση αυτών και από τους μαθητές.

 Δυνατότητα αξιοποίησης του λογισμικού και στη μέτρηση της 
απόδοσης των μαθητών, μέσω διαβαθμισμένων τεστ αξιολόγησης ανά 
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εκπαιδευτική ενότητα και στην παρουσίαση,  και ανάλυση τυχόν λαθών 
και παραλείψεων.

 Συνεχής και όχι αποσπασματική εκπαίδευση και κατάρτιση των 
καθηγητών οικονομολόγων στην αποτελεσματική εφαρμογή του 
εκπαιδευτικού λογισμικού και των συνεχών εκδόσεων (αναβαθμίσεων) 
αυτού.

 Πιστοποιημένη εκπαίδευση των οικονομολόγων εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν το μάθημα από θεσμοθετημένους φορείς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ανάθεση διδασκαλίας του εργαστηριακού αυτού 
μαθήματος μόνο στους κατέχοντες την ειδική γνώση και τεχνική της 
διδασκαλίας του συγκεκριμένου λογισμικού.
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