
4. Γενικόρ Σκοπόρ καηά ηάξη/ζςνδςαζμό ηάξεων, ανάλογα με ηο 

πώρ αναπηύσθηκαν μέσπι ηώπα οι Δείκηερ Επιηςσίαρ – Δείκηερ 

Επάπκειαρ για ηο μάθημα ηων Οικονομικών  

Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο Δπάξθεηαο ζην κάζεκα ησλ Οηθνλνκηθψλ 

αλαπηχρζεθαλ ζε έλαλ πίλαθα αλά ηάμε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο ππξεληθέο 

γλψζεηο (έλλνηεο, πιεξνθνξίεο, δεμηφηεηεο θ.ά.) πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ 

νη καζεηέο/ηξηεο αλά βαζκίδα.  Κάζε πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα αμηνινγεηέα θαη 

ηα δηδαθηέα, πνπ αθνξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 

φξσλ θαη αξρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ κηθξν-

κνλάδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα  ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε 

είηε ζαλ θαηαλαισηή, είηε ζαλ παξαγσγνχ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο αγνξάο.  

Πεξηιακβάλεη επίζεο, ηα θχξηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο πιεζσξηζκφο, 

αλεξγία, ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

θξάηνπο.  

Σηελ Α΄ Λπθείνπ, δίλεηαη έκθαζε ζηνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο, ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο, θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ.  Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη επίζεο, 

λα αληηιακβάλνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ αγνξάο 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο έλλνηεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ  φπσο 

ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, Αλεξγία, Πιεζσξηζκφο. 

Σηε Β΄ Λπθείνπ νη καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη λα θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο κηαο κηθηήο νηθνλνκίαο (νηθνλνκηθφ θχθισκα), λα πεξηγξάθνπλ θαη 

λα αλαιχνπλ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ.  

Δπίζεο,  αλακέλεηαη λα εμεγνχλ ηελ έλλνηα ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, λα 

θαηαλννχλ θαη λα ππνινγίδνπλ ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο ζηελ νηθνλνκία.  

Δπηπιένλ, νη καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ αλακέλεηαη λα εμεγνχλ ηηο παξαγσγηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο, λα αληηιακβάλνληαη ηελ  έλλνηα ηνπ θφζηνπο 

επθαηξίαο θαη λα επηιχνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα, λα θαηαλννχλ θαη λα εμεγνχλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο δχν ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ ηηκψλ, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ ηξφπν ηζνξξνπίαο ηεο 

αγνξάο κε ηελ θαιή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ παξνπζίαζεο (π.ρ. γξαθήκαηα). λα 

θαηαλννχλ ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξνζθνξά ησλ παξαγσγψλ 

θαη ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

ηελ  Δπηπξφζζεηα, αλακέλεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζήο 

ηνπ.  Με ην ηέινο ηεο Β΄ Λπθείνπ ζα πξέπεη επίζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο ηεο απνηακίεπζεο θαη ηεο επέλδπζεο, ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη  ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο.  Τέινο, 



αλακέλεηαη λα γλσξίδνπλ γηα ηνλ ζεζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα 

δηάθνξα ζεζκηθά ηεο φξγαλα.   

Σηε Γ΄ Λπθείνπ νη καζεηέο/καζήηξηεο αλακέλεηαη λα θαηαλννχλ θαη λα 

ππνινγίδνπλ ην θφζηνο επθαηξίαο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ιχλνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα.  Δπίζεο αλακέλεηαη λα 

θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο ρξεζηκφηεηαο, νξηαθήο θαη ζπλνιηθήο, θαζψο θαη ην 

λφκν ηεο θζίλνπζαο νξηαθήο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ  

θαηαλαισηή. Δπηπιένλ αλακέλεηαη λα θαηαλννχλ ην λφκν ηεο θζίλνπζαο 

απφδνζεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ παξαγσγνχ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

ζρεκαηηζκνχ ησλ ηηκψλ. Δπηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο αγνξάο θαη θπξίσο ηνπ Τέιεηνπ Αληαγσληζκνχ.  Δπηπιένλ, ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα επεμεγνχλ ηελ έλλνηα ηεο Διαζηηθφηεηαο Εήηεζεο, θαζψο 

θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηφζν ζηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή απφ ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζηε δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή απφ ην θξάηνο.   Αλακέλεηαη επίζεο, λα θαηαλννχλ ηα δηάθνξα 

νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο, ην εζληθφ - εγρψξην εηζφδεκα θαη πξντφλ θαη ηξφπνη 

ππνινγηζκνχ ηνπο, ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα θαη βηνηηθφ επίπεδν, ηελ αλεξγία, 

ηνλ πιεζσξηζκφ, ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ηα κέηξα 

αληηκεηψπηζήο ηνπο θαζψο θαη ηελ έλλνηα ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ. 

Δπηπιένλ, αλακέλεηαη λα θαηαλννχλ θαη λα εμεγνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο 

ηδηφηεηεο θαη κνξθέο ηνπ ρξήκαηνο, ηελ πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο θαζψο 

θαη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. Τέινο, ζηε Γ΄ Λπθείνπ νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη θαη λα εμεγνχλ ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, ηνλ ιφγν ζχληαμεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ σο κέηξνπ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ έλλνηα ηνπ απφιπηνπ θαη 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ Ιζνδπγίνπ 

Πιεξσκψλ. 

 

 

 

 

 

 


