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ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Διδακτέας –Εξεταστέας
Ύλης στα Μαθήματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ «Α.Ο.Θ.II» και
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων «Α.Ο.Δ.Ε» των
Επαγγελματικών Λυκείων (Ημερησίων και Εσπερινών) για το
σχολικό έτος 2012-2013.

Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Διδακτέας –Εξεταστέας Ύλης.
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ  (ΑΟΘ ΙΙ).
Από το βιβλίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, εκδόσεις Διόφαντος 2012, των κ. κ.
Λιανού, Παπαβασιλείου, Χατζηανδρέου.

 Μέχρι 20-12-2012 να έχει διδαχθεί η ύλη που πρέπει μέχρι και το
τέλος του 7ου Κεφαλαίου.

 Μέχρι 31-01-2013 να έχει διδαχθεί η ύλη που πρέπει μέχρι και το 8Ο

Κεφάλαιο.
 Μέχρι 28-02-2013 να έχει διδαχθεί η ύλη που πρέπει μέχρι και τη

σελ.167 {(Τα αίτια του Πληθωρισμού α) Πληθωρισμός ζήτησης)}.
 Μέχρι 28-03-2013 να έχει διδαχθεί η ύλη που πρέπει μέχρι και τη

σελίδα 179.
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ΠΡΟΣ
1. Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Δυτικής
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

Έδρες τους
Δια μέσου των αντίστοιχων
Διευθύνσεων με την παράκληση να
κοινοποιηθεί στα Ημερήσια και
Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια
ευθύνης σας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Περιφερειακή Διεύθυνση Π & Δ.
Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας
Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κ. Ψυχογιού Ευαγγελία
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 Μέχρι 26-04-2013 να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία όλης της ύλης
που πρέπει να διδαχθεί.

2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ).
Από το βιβλίο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκδόσεις
Διόφαντος των, κ. Βαξεβανίδου και κ. Ρεκλείτη.

 Μέχρι 20-12-2012, έχοντας διδάξει την ύλη που πρέπει, να έχετε
φθάσει μέχρι και τη σελίδα 77.

 Μέχρι 31-01-2013, έχοντας διδάξει την ύλη που πρέπει, να έχετε
φθάσει μέχρι και τη σελίδα 99.

 Μέχρι 28-02-2013, έχοντας διδάξει την ύλη που πρέπει, να έχετε
φθάσει μέχρι και τη σελίδα 115.

 Μέχρι 28-03-2013, έχοντας διδάξει την ύλη που πρέπει, να έχετε
φθάσει μέχρι και τη σελ. 226.

 Μέχρι 26-04-2013 να έχει τελειώσει η διδασκαλία όλης της ύλης που
πρέπει να διδαχθεί.

Οι προτεινόμενοι προγραμματισμοί είναι ενδεικτικοί, καθόσον απευθύνονται σε
μεγάλο αριθμό σχολείων της χώρας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί οικονομολόγοι στη
σύνταξη του προγραμματισμού τους, μπορούν να τροποποιήσουν τον
παραπάνω προγραμματισμό, λόγω των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν στο
σχολείο τους. Όμως, πρέπει να φροντίσουν να έχουν τελειώσει τη διδασκαλία
της ύλης αυτών των μαθημάτων πριν το τέλος Απριλίου και τις λίγες διδακτικές
ώρες του Μαΐου να τις αφιερώσουν σε επαναλήψεις των θεμάτων που
δυσκόλεψαν τους μαθητές, σε επίλυση αποριών των μαθητών, σε γενική
επανάληψη κ.λ.π.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή πρόσθετη διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
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