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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ 
Βαθµός Ασφαλείας:  

Μαρούσι    5 - 09 - 2008 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Αρ. Πρωτ.:   114039/Γ2 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

TMHMA Β΄ 

Βαθµός Προτεραιότητας:  

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές ∆/νσεις  
Εκπ/σης. 

2. ∆/νσεις ∆.Ε.  της χώρας. 
Έδρες τους. 

3. Γραφεία Ε.Ε. (µέσω ∆/νσεων 
∆.Ε.) 

4. Γραφεία Σχολικών 
Συµβούλων (µέσω ∆/νσεων 
∆.Ε.). 

5. ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ.-  
-ΕΠΑ.Σ.-Τ.Ε.Ε. της χώρας 
(µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.). 

6. Σιβιτανίδειο Σχολή 
(Θεσσαλονίκης 150, 17610 
Καλλιθέα).                                               

Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.: 151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Σταθόπουλος Α.,   
                         Παπαεµανουήλ Ζ. 
Τηλ.:  210-3443337                                                   
FAX:  210-3443253 
e-mail : t09tee17@ypepth.gr 
Ιστοσελίδα : http://www.ypepth.gr 

  
  
  
  
  
  
  

ΚΟΙΝ.:   Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα 
∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

 

Αναρτήθηκε στη: www.didefth.gr /10-9-08 
 

Θέµα: «∆ιδακτικές Οδηγίες του Μαθήµατος <<Αρχές Οικονοµικής 
Θεωρίας ΙΙ>>.  
 
      Μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 21/30-7-2008) 
σας διαβιβάζουµε τις  διδακτικές οδηγίες του µαθήµατος <<Αρχές Οικονοµικής 
Θεωρίας ΙΙ>>. 
 
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε τις σχολικές µονάδες της αρµοδιότητάς σας. 
 
Συν.: 3 σελ.  
                                                                                       Ο  ∆ιευθυντής 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
∆.Σ.∆.Ε. - ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 
                                                                               Νικολόπουλος Αθανάσιος 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ) 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
«Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ» 

(µάθηµα ειδικότητας του Τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
των Επαγγελµατικών Λυκείων) 

 
Η εξεταστέα ύλη του µαθήµατος Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ 

εµπεριέχεται στο βιβλίο «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου και Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, των Θ. 
Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2007, και 
προτείνεται να διδαχθεί µε την ακόλουθη σειρά: 

 
Ι) Κεφάλαιο 8ο: «Το Τραπεζικό Σύστηµα» (Εκτός της παραγράφου 6 

µε τίτλο «Η Εκδοτική Τράπεζα» και της παραγράφου 8 µε τίτλο «Σχόλια»).  
 
Επειδή παραλείπεται η υποενότητα 6 που αναφέρεται στην εκδοτική 

τράπεζα, για να γνωρίζουν οι µαθητές το ρόλο και τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνεται 
να κάνουν σχετικές εργασίες/ µελέτες.  

Για την εργασία αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ιστοσελίδες της 
Τράπεζας της Ελλάδας (http://www.bankofgreece.gr) και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (http://www.ecb.eu)  

Επίσης κρίνεται σκόπιµο οι µαθητές να κάνουν εργασίες (projects) 
σχετικά µε τα οφέλη και τους κινδύνους των πιστωτικών καρτών  καθώς και 
σχετικά µε την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. 

 
ΙΙ) Κεφάλαιο 10ο: «Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά».  
 
Για την πληρέστερη κατανόηση του κεφαλαίου «∆ηµόσια Οικονοµικά» 

επιβάλλεται ο καθηγητής να κάνει: 
i) δίωρη παρουσίαση των εννοιών: οικονοµική ύφεση, οικονοµική 

άνοδος ή άνθηση, πληθωρισµός ανεργία , που αναφέρονται στο κεφάλαιο 9: 
«Οικονοµικές διακυµάνσεις – πληθωρισµός – ανεργία» και, 

ii) δίωρη παρουσίαση των εννοιών Α.Ε.Π., Καθαρό Εθνικό Προϊόν, 
Εθνικό Εισόδηµα, ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα, κατά κεφαλή Α.Ε.Π. και αναφορά 
στους τρόπους µέτρησης του Α.Ε.Π. 

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται να γίνουν αρκετές εργασίες που 
αναφέρονται στις ∆ηµόσιες ∆απάνες και στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Για τις 
εργασίες προτείνεται να χρησιµοποιηθούν και οι ιστοσελίδες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (http://www.mof-glk.gr) και του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (http://www.mnec.gr/el) . 

 
ΙΙΙ) Κεφάλαιο 11ο: « ∆ιεθνής Οικονοµικές Σχέσεις – Ε.Ε. – Ελληνική 

Οικονοµία».  
 
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρει συνοπτικά βασικά θέµατα της 

διεθνοποίησης της οικονοµίας, βασικά θέµατα της Ε.Ε. καθώς και της 
Ελληνικής οικονοµίας. Η ανάπτυξη των περιεχοµένων του κεφαλαίου αυτού 
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γίνεται καλύτερα αν ο καθηγητής ορίσει στους µαθητές πολλές σχετικές 
οµαδικές ή ατοµικές εργασίες (projects).  

Eνδεικτικά προτείνουµε θέµατα σχετικά µε τις συνέπειες της 
παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, το ηλεκτρονικό εµπόριο, θέµατα που 
αφορούν πολιτικές της Ευρωπαϊκής ένωσης (νοµισµατική πολιτική κ.ά.) 
καθώς και θέµατα που προϋποθέτουν συγκριτική µελέτη στατιστικών 
στοιχείων την Ελλάδος µε τις υπόλοιπες χώρες µέλη της Ε.Ε. (π.χ. ανεργία 
νέων, πληθωρισµός, κατά κεφαλή Α.Ε.Π., κλπ.)  

Για τις εργασίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ιστοσελίδες της 
EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδας) (http://www.statistics.gr), και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://europa.eu). 
ΙV) Κεφάλαιο 6Ο: «Μορφές Αγοράς» (Εκτός της παραγράφου 4 µε τίτλο «Η 
Καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισµό»).  
 
Για την πληρέστερη κατανόηση του περιεχοµένου του κεφαλαίου «Μορφές 
αγοράς» κρίνεται αναγκαίο πριν από την παρουσίαση του κεφαλαίου αυτού να 
γίνουν:  

i) δίωρη παρουσίαση των εννοιών: νόµος ζήτησης, καµπύλη ζήτηση, 
αγοραία καµπύλη ζήτησης, συνάρτηση ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες 
ζήτησης (που αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο: «Η ζήτηση των αγαθών») 
και, 

ii) δίωρη παρουσίαση των εννοιών: κόστος παραγωγής, συνολικό 
κόστος, σταθερό κόστος, µεταβλητό κόστος, µέσο κόστος, οριακό κόστος, 
καµπύλες µέσου και οριακού κόστους ζήτησης (που αναφέρονται στο τρίτο 
κεφάλαιο: «Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος») και, 

iii) δίωρη παρουσίαση των εννοιών: νόµος προσφοράς, καµπύλη 
προσφοράς, αγοραία καµπύλη προσφοράς, συνάρτηση προσφοράς, 
προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς (που αναφέρονται στο τέταρτο 
κεφάλαιο: «Η προσφορά των αγαθών»)  . 

Λόγω της αναγκαιότητας της θεωρητικής ανάπτυξης των προαναφερόµενων 
εννοιών δεν είναι απαραίτητο στο κεφάλαιο αυτό να δοθούν σχετικές εργασίες 
(projects) στους µαθητές αλλά να αναλυθούν στην αίθουσα όλες οι ασκήσεις 
που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου. 
Τέλος επισηµαίνεται ότι υπάρχει το βιβλίο καθηγητή «Αρχές Οικονοµικής 
Θεωρίας» εκδόσεις ΟΕ∆Β, για πληροφόρηση σε όλα τα προαναφερόµενα 
κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. 
 
 


