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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 
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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 
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ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
 
(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
Eιδικότητα: “Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων” Ώρες διδασκαλίας, 2Θ + 
2Ε /εβδοµάδα) 
 Σκοπός του µαθήµατος «Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων» της Γ΄ 
τάξης ΕΠΑΛ της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, είναι οι 
µαθητές/τριες: 

• Να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων ενός 
ξενοδοχείου. 

• Να περιγράφουν την πολύπλευρη λειτουργική φύση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µιας ξενοδοχειακής µονάδας. 

• Να προσεγγίσουν τις µεθοδολογίες παροχής υπηρεσιών που 
εφαρµόζονται από τα ξενοδοχεία για την ικανοποίηση των αναγκών και 
επιθυµιών των πελατών. 

• Να διακρίνουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχει ένας 
εργαζόµενος/η σε όλα τα τµήµατα ενός ξενοδοχείου. 

• Να αναπτύξουν µια βασική επαγγελµατική συµπεριφορά που είναι 
προαπαιτούµενο προσόν απασχολουµένου σε ξενοδοχειακές µονάδες. 

• Να εφαρµόζουν τις κατάλληλες τεχνικές (επιπέδου βασικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης), σε αντίστοιχες εργασίες τµηµάτων 
ξενοδοχείου, για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών των 
πελατών/τουριστών. 

• Να εξοικειωθούν µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, ώστε να 
διευκολυνθεί η αρχική τους επαγγελµατική ένταξη στο ξενοδοχειακό 
εργασιακό περιβάλλον. 

 
ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
   ∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος, αποτελεί το βιβλίο µαθητή µε τίτλο «Λειτουργίες 
Ξενοδοχειακών Μονάδων» καθώς και ο Εργαστηριακός Οδηγός (ξεχωριστό 
τεύχος), των ∆ρόσου Μ., Φιοράκη Μ. και Θεοδώρου Α., σύµφωνα και µε το 
σχετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΦΕΚ 1667/Β/2001), που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (Βλ Οικονοµικά µαθήµατα). 
  Η διδασκαλία του µαθήµατος, εκτός της παραδοσιακής διάλεξης και των 
πρακτικών ασκήσεων στην τάξη µπορεί να εµπλουτιστεί µε διάφορες 
δραστηριότητες όπως: 

• Χρήση εποπτικού υλικού µε αντικείµενο τους χώρους ξενοδοχείων 
(διαφάνειες, φωτογραφίες, περιοδικά κτλ.) και επισιτιστικών µονάδων, το 
οποίο είτε θα παρουσιάσει ο καθηγητής, είτε µπορεί να αναζητήσουν οι 
ίδιοι οι µαθητές από διάφορες πηγές. 

• Προβολή σχετικών βιντεοταινιών.  

• Πρόσκληση στο σχολείο διοικητικού στελέχους ξενοδοχειακής µονάδας 
ή διευθυντικού στελέχους εστιατορίου (F&B Manager, Maitre) 
ξενοδοχειακής µονάδας της περιοχής και συζήτηση µε τους µαθητές 
στην αίθουσα. 
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• ∆ιοργάνωση και πραγµατοποίηση επισκέψεων σε ξενοδοχειακές µονάδες 
της περιοχής και ξενάγηση των µαθητών κυρίως στα τµήµατα Υποδοχής 
& Επισιτισµού σε συνδυασµό µε ασκήσεις στο εργαστήριο, ανάλογα µε 
την τρέχουσα ύλη των θεµατικών υποενοτήτων που διδάσκονται και που 
απαιτούν εργαστηριακές εφαρµογές. Επίσης οι µαθητές µόνοι τους ή σε 
οµάδες µπορούν να επισκεφθούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και να 
προµηθευτούν ποικίλο υλικό σχετικού µε τα τµήµατα του ξενοδοχείου 
που στη συνέχεια θα συγκεντρωθεί και θα ταξινοµηθεί µε την εποπτεία 
του εκπαιδευτικού και θα αποτελέσει µέρος του εποπτικού υλικού των 
διαφόρων διδακτικών ενοτήτων.  

• Παρουσίαση και επίδειξη από τον εκπαιδευτικό, σχετικών εγγράφων, 
κλπ. 

• Χρήση διαφανειών εκπαιδευτικού/ενηµερωτικού περιεχοµένου. 

• Προσοµοίωση ρόλων. 

• Επίσκεψη και ξενάγηση σε αυτόνοµο συνεδριακό κέντρο ή σε ξενοδοχείο 
που έχει δυνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής συνεδρίων. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
  Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 
50/2008 (ΦΕΚ 81 /Α΄/2008). ∆ηλαδή: Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται 
από την ύλη που έχει οριστεί ως εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις 
ελέγχουν ευρύ 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) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


