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

πώρ αναπηύσθηκαν μέσπι ηώπα οι Δείκηερ Επιηςσίαρ – Δείκηερ 

Επάπκειαρ για ηο μάθημα ηηρ ΟΔΕ  

Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο Δπάξθεηαο ζην κάζεκα ηεο ΟΓΔ Β΄ θαη Γ΄ 

Λπθείνπ πεξηιακβάλoπλ ηηο ππξεληθέο γλώζεηο (πιεξνθνξίεο, έλλνηεο, 

δεμηόηεηεο θ.ά.) πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο αλά βαζκίδα.  

Κάζε πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα αμηνινγεηέα θαη ηα δηδαθηέα, πνπ αθνξνύλ 

ζηηο δεμηόηεηεο θαηαλόεζεο ησλ κεζόδσλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ζηελ πξνζέγγηζε θαη απνζαθήληζε δύν βαζηθώλ 

ελλνηώλ πνπ νξηνζεηνύλ θαη θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, απηώλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνύ ηεο πεξηβάιινληνο.  

Σηε Β΄ Λπθείνπ,  νη καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππώλνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο σο ζύζηεκα θαη λα θαηαλννύλ ηνπο ιόγνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ νξγαληζκώλ θαζώο θαη ηελ ζρέζε κεηαμύ νηθνλνκηθώλ 

νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ Λπθείνπ 

αλακέλεηαη  λα είλαη ζε ζέζε λα εμεγνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο 

παξαγσγήο θαη ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο παξαγσγήο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο, λα γλσξίδνπλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζεκαζία ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο δηνίθεζεο πσιήζεσλ, 

λα αληηιακβάλνληαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο.  Δπηπξόζζεηα, αλακέλεηαη λα θαηαλννύλ ηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ 

ζσζηνύ νξγαλσηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ έγθαηξε θαη νξζή ιήςε απνθάζεσλ, 

θαζώο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζεκαζία ηεο δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ γηα ηε ζσζηή ζηειέρσζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 

πξνζαξκνζκέλσλ κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ Management .     

Σηε Γ΄ Λπθείνπ, νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννύλ ηελ 

έλλνηα θαη ιεηηνπξγία ηεο Οξγάλσζεο, ηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηελ επηρείξεζε σο νξγαληζκόο θαη σο ζύζηεκα θαη ηηο δηαθξίζεηο 

θαη ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  Αλακέλεηαη επίζεο, λα 

θαηαλννύλ ηα επηκέξνπο επηζηεκνληθά πεδία ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

δηεύζπλζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  ηε ζρέζε κεηαμύ 

Παξαγσγηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο.  Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο 

Οξγάλσζεο, ηεο Γηεύζπλζεο θαη ηνπ Διέγρνπ.  Τέινο, νη καζεηέο/ηξηεο, ζα 

πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε  

ζηε λέα ηερλνινγία  θαη γεληθά ζηηο ηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο.      

 


