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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. 
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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 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
 
Ώρες διδασκαλίας, στα ηµερήσια ΕΠΑΛ, 3Θ+1Ε/εβδοµάδα) 
 
Σκοπός του µαθήµατος «Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί 
Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα» της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, είναι οι µαθητές/τριες: 

� Να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας των Τουριστικών Γραφείων. 
� Να κατανοήσουν τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν τα 

Τουριστικά Γραφεία στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών 
των µετακινούµενων τουριστών. 

� Να συνειδητοποιήσουν την πολυσύνθετη λειτουργική φύση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών ενός Τουριστικού Γραφείου. 

� Να προσεγγίσουν τη µεθοδολογία παροχής υπηρεσιών που 
χρησιµοποιούν τα Τουριστικά Γραφεία. 

� Να εφαρµόζουν τις βασικές διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των 
πελατών που απευθύνονται σε ένα Τουριστικό Γραφείο. 

� Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες 
απαραίτητες για την παροχή βασικών υπηρεσιών, απαραίτητων για 
την αρχική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον των Τουριστικών 
Γραφείων. 

 

 
ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος αποτελεί το βιβλίο µαθητή µε τίτλο: «Λειτουργίες 
Τουριστικών Γραφείων» των Μπουρδή Μ., Καπέλλα Στ. και Ευσταθίου 
Π.,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 προτείνεται να εµπλουτιστεί µε διάφορες 
δραστηριότητες, όπως: 

� Επίσκεψη και ξενάγηση σε Τουριστικό Γραφείο της περιοχής και 
σε σχετικές τουριστικές εκθέσεις. 

� Αποδελτίωση και συλλογή υλικού από τους µαθητές, µε 
θεµατολογία σχετική µε τα Τουριστικά Γραφεία 

� Χρήση εποπτικού υλικού µε αντικείµενο τους χώρους 
Τουριστικών Γραφείων (διαφάνειες, φωτογραφίες, περιοδικά, 
video) για κάθε ένα από τα είδη τους. 

� Επισκέψεις σε χώρους µαζικής µεταφοράς επιβατών (αεροδρόµια, 
λιµάνια, µαρίνες, κλπ.). 

� Επισκέψεις και ξεναγήσεις σε πιστοποιηµένο από την Ι.Α.Τ.Α. 
Τουριστικό Γραφείο, σε γραφείο αεροπορικής εταιρίας, σε 
ναυτιλιακό πρακτορείο, σε εκδοτήρια αεροδροµίου. 

� Πρόσκληση στο σχολείο, διευθυντικού στελέχους ή αντιπροσώπου 
Τουριστικού Γραφείου διακίνησης µαζικού τουρισµού. 

� Προσοµοιώσεις ρόλων. 
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� Συλλογή και επίδειξη σχετικού ενηµερωτικού υλικού από 
διαφηµιστικά φυλλάδια, εφηµερίδες, περιοδικά, ή από 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

� Πρόσκληση στο σχολείο και συζήτηση µε τους µαθητές 
εργαζοµένου σε Τουριστικό Γραφείο, Αεροπορική Εταιρία, 
γραφείο Yachting-Cruising, κ.λπ. 

 
Επισηµαίνεται ότι απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του 
µαθήµατος αποτελεί το βιβλίο «Τουριστική Γεωγραφία» των Μεταξίδη κ.ά. 
 
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) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


