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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Β΄ τάξη - και ειδικοτήτων - 

Γ΄ τάξη- (Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών και 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων) του   Ηµερησίου  και Εσπερινού 

Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2013-2014. 

 

Σύµφωνα µε την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 152919/Γ2/18-10-2013 σας αποστέλλονται 

οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των ειδικοτήτων Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων της  Β΄ και 

Γ΄ τάξης  Ηµερησίου  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ) και της  Β΄ , Γ΄ και ∆΄ 

τάξης   Εσπερινού  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ),  για το σχολικό έτος 

2013-2014. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ        
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ρ. ∆ηµήτρης Μ. Μυλωνάς 
Σχολικός Σύµβουλος 
Οικονοµολόγων 

Ταχ. ∆/νση: Χάλκης 8, 10ο 
χιλιόµετρο Θεσσαλονίκης - 
Μουδανιών 
Ταχ. Κωδ. : 57001 
Ταχ. Θυρ. : ∆. 5019 
Τηλέφωνο : 2310/365320 
Fax:       2310/286715 
e – mail : 
grss@kmaked.pde.sch.gr 

          dimmylonas@gmail.com 

  

 

 
 
ΠΡΟΣ 

1. Τις ∆ιευθύνσεις  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής     
 
Έδρες τους 
∆ια των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων 
Εκπαίδευσης µε την παράκληση να 
κοινοποιηθεί στα EΠΑΛ (Ηµερήσια και 
Εσπερινά  ευθύνης σας) που 
λειτουργούν Τοµέα Οικονοµικών και 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π & ∆. 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  
Προϊστάµενο  Επιστηµονικής και  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης    
Κ. Ψυχογιού Ευαγγελία 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:  8-11-2013 
Αριθµ. Πρωτ.: 1492 
 



2 
 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β ΤΑΞΗ) 

 
 
 

Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη 
 
Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος τοµέα «Επιχειρηµατικότητα 
και Ανάπτυξη» της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει προταθεί να χρησιµοποιηθεί το βιβλίο 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της Α΄ τάξης 2ου κύκλου του Τοµέα 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. 
∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για τον Τοµέα Οικονοµίας 
και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία η απλούστευση του περιεχοµένου 
µε την χρήση διδακτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών που 
οδηγούν στην ανακαλυπτική µάθηση. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Στόχος του µαθήµατος της Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης είναι να εισάγει 
τους µαθητές στις βασικές έννοιες, στη χρησιµότητα, τόσο από θεωρητική όσο 
και από πρακτική πλευρά καθώς επίσης στη µεθοδολογία της 
επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης. Η γνώση του µαθήµατος της 
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης διευκολύνει του µαθητές να 
παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη των άλλων 
µαθηµάτων που θα διδαχθούν όπως το µάθηµα «Οργάνωση και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων». Παράλληλα παρέχει βασικές γνώσεις για περαιτέρω 
εξειδικευµένες µεταλυκειακές σπουδές σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και 
ανάπτυξης καθώς και για σχετική ενδεχόµενη επαγγελµατική τους 
σταδιοδροµία. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι ειδικότεροι ανά κεφάλαιο στόχοι του µαθήµατος περιλαµβάνονται στο 
αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/ 13-12-2001) που είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΠΙ. Με τη διδασκαλία του µαθήµατος 
επιδιώκεται  οι µαθητές: 

• Να περιγράφουν τις βασικές έννοιες της ανάπτυξης και της 
επιχειρηµατικότητας 

• Να αναφέρουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ανάπτυξη και 
την επιχειρηµατικότητα, τον τρόπο σύνδεσης µεταξύ τους και τις 
επιπτώσεις που προκαλούνται 

• Να διακρίνουν οι µαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις µορφές 
µεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών µορφών ανάπτυξης και 
επιχειρηµατικότητας, ηγεσίας και management. 

• Να διακρίνουν και να αναφέρουν τις οµοιότητες και τις διαφορές αλλά 
και τα αποτελέσµατα από τις διάφορες µορφές της ανάπτυξης και της 
επιχειρηµατικότητας 

• Να εξηγούν τον ρόλο και τη σηµασία της επιχειρηµατικότητας σε κύρια 
θέµατα, όπως στην καινοτοµική λήψη των  αποφάσεων, στην δηµιουργία 
των επιχειρήσεων, στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και 
του ανθρώπινου παράγοντα και στην διαχείριση. 

• Να συνδέουν την επιχειρηµατικότητα µε τις κυριότερες µεταβλητές και 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη. 

• Να διατυπώνουν και να ερµηνεύουν τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας σε 
κύρια θέµατα, όπως η ηθική, η επικοινωνία και η ∆ιαχείριση. 
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• Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο σύνδεσης της 
επιχειρηµατικότητας µε τις κυριότερες µεταβλητές και τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την κοινωνική ανάπτυξη. 

• Να εξηγούν τον ρόλο της επιχειρηµατικότητας στην οικονοµική σκέψη 
και στην οικονοµική θεωρία. 

• Να ορίζουν την έννοια του Σχεδίου Επιχειρηµατικής ∆ράσης και να 
εξηγούν τη σηµασία του στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας 

 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βιβλίο : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» των Α. Καραγιάννη, Γ. 
Κορρέ – Α.Ζαρίφη. 
 

Κεφάλαιο 1: Ανάπτυξη και Επιχειρηµατικότητα 

1.1 Ανάπτυξη: Έννοια, χαρακτηριστικά και οριοθέτηση σελ. 11-15 

1.2 Επιχειρηµατικότητα: Έννοια, χαρακτηριστικά και 
οριοθέτηση 

σελ. 15-24 

1.3 Παράγοντες που προσδιορίζουν την Ανάπτυξη σελ. 25  

1.4 Οι Επιπτώσεις της Επιχειρηµατικότητας στην Οικονοµική 
Ανάπτυξη 

σελ. 26-30 

1.5 Οι επιπτώσεις της Ανάπτυξης στην επιχειρηµατικότητα σελ. 30-33 

 
Κεφάλαιο 2: Βασικές Μορφές Ανάπτυξης της Επιχειρηµατικότητας 

2.1 Οικονοµική Μεγέθυνση: Έννοια, χαρακτηριστικά και 
οριοθέτηση   

σελ. 37-39 

2.2 Οικονοµική Ανάπτυξη: Έννοια, χαρακτηριστικά και 
οριοθέτηση   

σελ. 39-40 

2.3 Οικονοµική Μεγέθυνση και Κοινωνική Ανάπτυξη: 
∆ιαφορές και Οµοιότητες  

σελ. 40-41  

2.4 Επιχειρηµατικότητα, Ηγεσία και Management: Έννοια, 
χαρακτηριστικά και οριοθέτηση  

σελ. 41-43 

2.5 Επιχειρηµατικότητα, Ηγεσία και Management σελ. 43-46 

 
Κεφάλαιο 3: Η Επιχειρηµατικότητα ως Οικονοµική ∆ραστηριότητα 

3.1 Επιχειρηµατικότητα στη λήψη Αποφάσεων και Κίνδυνοι 
Αβεβαιότητας  

σελ. 51-55 

3.2 Επιχειρηµατικότητα στην Οργάνωση και στο συντονισµό 
των  Παραγωγικών Μέσων 

σελ. 55-58 

3.3 Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµίες σελ. 58-67  

3.4 Επιχειρηµατικότητα στην Αξιοποίηση Ευκαιριών λόγω 
Άγνοιας και Ανισορροπιών 

σελ. 68-69 

3.5 Συνδυαστική Θεωρία Επιχειρηµατικότητας σελ. 70-71 

 
Κεφάλαιο 4: Η Επιχειρηµατικότητα και Κοινωνία 

4.1 Επιχειρηµατικά Κίνητρα  σελ. 77-79 

4.2 Κοινωνιολογικές Ερµηνείες για την Επιχειρηµατικότητα  σελ. 79-81 

4.3 Ψυχολογικές Ερµηνείες για την Επιχειρηµατικότητα σελ. 82-83  

4.4 Επιχειρηµατικότητα και Ηθική σελ. 83-84 

4.5 Επιχειρηµατικότητα και Επικοινωνία σελ. 84-86 

 
Κεφάλαιο 5: Επιχειρηµατικότητα, Παραγωγική ∆ιαδικασία και Ανάπτυξη 

5.1 Η Επιχειρηµατικότητα ως Βασικός Παραγωγικός 
Συντελεστής  

σελ. 93-98 

5.2 Ο Ρόλος της Επιχειρηµατικότητας στην Παραγωγική σελ. 99-100 
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∆ιαδικασία 
5.3 Συναρτήσεις Παραγωγής και Επιχειρηµατικότητα σελ. 101-104  

5.4 Σύγχρονο παράδειγµα νέας Παραγωγικής ∆ιαδικασίας και 
Επιχειρηµατικότητας 

σελ. 105-107 

 
Κεφάλαιο 8: Η Επιχειρηµατικότητα και η Οικονοµική Σκέψη 

8.1 Από την Ελληνική Αρχαιότητα µέχρι και τον 18ο αιώνα 
µ.χ. 

σελ. 155-157 

8.2 Φυσιοκρατική και Κλασσική Σχολή    σελ. 158-160 

8.3 Ριζοσπάστες και Κάρολος Μάρξ σελ. 160-161 

8.4 Νεοκλασική Σχολή σελ. 162-163 

8.5 Αυστριακή Σχολή σελ. 164 

8.6 Θεσµική Σχολή σελ. 164-166 

8.7 Κεϋνσιανή Επανάσταση  σελ. 166-168 

 
Κεφάλαιο 9: Σχέδιο Επιχειρηµατικής ∆ράσης 

9.1 Θεωρία και Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου  σελ. 171-179 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
 
Όπως αναφέρθηκε, κρίνεται αναγκαία η απλούστευση του περιεχοµένου µε την 
χρήση διδακτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών που οδηγούν 
κυρίως ανακαλυπτική µάθηση. 
Προτείνεται: 

• Εφαρµογή κυρίως των «σχεδίων εργασίας» (projects) και των τεχνικών 
«µελέτης περίπτωσης» (case studies) για την κατανόηση για παράδειγµα, 
των νόµων προσφοράς και ζήτηση, των φαινοµένων πληθωρισµού και 
ανεργίας.  

• Επεξεργασία πινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα 
διαγράµµατα, µαζί µε άλλο χρήσιµο υλικό, αποτελούν κείµενα που 
συµβάλλουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των 
πληροφοριών.  

• Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη 

• Ασκήσεις προσοµοίωσης (δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα κυρίως 
σχετικά µε την ανεργία κ.ά.). 

• Συνεργασία µε φορείς απασχόλησης για ανάπτυξη θεµάτων σχετικών µε 
την ανεργία των νέων 

• ∆ιοργανώσεις ηµερίδων  από τους µαθητές για ενηµέρωση σε θέµατα 
σχετικά µε τις συνθήκες απασχόλησης/ ανεργίας, τη διανοµή 
εισοδήµατος, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

 
Απαραίτητο συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση των 
βασικών οικονοµικών εννοιών αποτελούν το βιβλίο µαθητή « «Οικονοµία – 
Επιχειρηµατικότητα» καθώς και το αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή: «Οικονοµία – 
Επιχειρηµατικότητα: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» που έχουν 
παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΠΙ (βλ Καινοτόµα προγράµµατα) 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 
50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄/2008). Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται από την 
ύλη που έχει οριστεί ως εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ 
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φάσµα διδακτικών στόχων και είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι 
µαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα. 
 
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που µπορούν να αναλύονται σε 
υποερωτήµατα  µε σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και 
η δεύτερη κατηγορία µπορεί να περιλαµβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ασκήσεις 
εφαρµογών ή ερωτήσεις που θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την 
ικανότητα εφαρµογής της αποκτηθείσας γνώσης ή, εάν είναι εφικτό, ασκήσεις 
εφαρµογών ή και προβλήµατα.  
 
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη 
δεύτερη. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, 
η βαθµολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις επιµέρους 
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται 
διαφορετικός βαθµός για κάθε µια από αυτές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


