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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.

Αφήστε αριστερό περιθώριο πλάτους 2,5 εκ. και χρησιμοποιήστε μονό διάστημα
μεταξύ γραμμών.

2.

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier new και το μέγεθος
γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και
εντός του χρόνου των 10 λεπτών.

4.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, να το αναφέρετε αμέσως και αθόρυβα στον επιτηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιτυχία στο δοκίμιο αυτό πρέπει:
•

Να έχετε εξασφαλίσει ακαθάριστη ταχύτητα τουλάχιστον 35 λέξεων το λεπτό, με
ποσοστό λαθών που να μην υπερβαίνει το 2 τοις εκατό.

•

Να έχετε επιτύχει και στο Δοκίμιο Ικανότητας, Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου, είτε
αυτής είτε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Σημείωση:
Η ακαθάριστη ταχύτητα και το ποσοστό ακρίβειας αναγράφονται στα πιστοποιητικά
επιτυχίας που απονέμονται στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.
© Copyright 2011 – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

Οι ανάγκες, ανάλογα με την επιτακτικότητά τους, ταξινομούνται σε
διάφορες κατηγορίες ή επίπεδα. Ο άνθρωπος πρέπει να φροντίσει πρώτα
για την επιβίωσή του και για το σκοπό αυτό πρέπει να ικανοποιήσει τις
φυσικές του ανάγκες – τροφή, ένδυση, στέγη. Ύστερα έρχονται οι βασικές
κοινωνικές ανάγκες, όπως η στοιχειώδης μόρφωση, η επίπλωση του σπιτιού,
η στοιχειώδης ψυχαγωγία κλπ., που όσο και αν δεν εξαρτάται από αυτές η
επιβίωση του ανθρώπου, η ικανοποίησή τους είναι εντελώς απαραίτητη για
τη διασφάλιση του ελάχιστου ανεκτού ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στην
τρίτη σειρά είναι οι ανάγκες άνεσης, που αποβλέπουν στο να γίνεται η
ζωή μας πιο άνετη, πιο ευχάριστη, πιο ενδιαφέρουσα. Τελευταίες
ιεραρχικά ή στο πιο ψηλό επίπεδο είναι οι ανάγκες πολυτέλειας ή
επίδειξης, που συνήθως είναι για τους λίγους, τους πιο εύπορους, και ο
μέσος άνθρωπος δεν αισθάνεται δυστυχισμένος αν δεν τις ικανοποιήσει, αν
και κάπου – κάπου αφιερώνει και σ’ αυτές ένα μέρος από το εισόδημά του.
Παλαιότερα ο τουρισμός ήταν πολυτέλεια. Σήμερα όμως, τουλάχιστο στις
πιο προηγμένες χώρες, τοποθετείται στην τρίτη σειρά, αμέσως μετά τις
βασικές κοινωνικές ανάγκες. Ίσως να θεωρείται ακόμα και βασική ανάγκη.
Τι είναι όμως εκείνο που ωθεί τους ανθρώπους να ταξιδεύουν; Κάθε
άνθρωπος αισθάνεται κάποτε την ανάγκη να λυτρωθεί για λίγο από τη
μονοτονία των καθημερινών του ασχολιών, να ξεχάσει τις καθημερινές του
έγνοιες, να βγει από το κλουβί του, να ζήσει για λίγο ανέμελος, να
διασκεδάσει, να εκτονωθεί, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να γαληνέψει.
Από την άλλη έχει την περιέργεια και την επιθυμία να γνωρίσει άλλους
τόπους, μακρινούς και ξένους, να δει πολιτείες φημισμένες για την
ομορφιά τους, να θαυμάσει από κοντά τα ξακουστά έργα τέχνης, να
απολαύσει μαγευτικά τοπία, να επισκεφθεί ιστορικούς χώρους και αρχαία
μνημεία.
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Οι άνθρωποι βέβαια δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτιμήσεις και τα ίδια
γούστα. Δεν ευχαριστιούνται όλοι με τα ίδια πράγματα. Κάθε άτομο έχει
διαφορετικές προτιμήσεις, ανάλογα με το χαρακτήρα του, την
ιδιοσυγκρασία του, την ηλικία του, τη μόρφωσή του, τον τόπο διαμονής
του, το επάγγελμά του, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του. Π.χ. ο άνθρωπος
που ζει και δουλεύει σε μια μεγαλούπολη πιθανό να θελήσει να φύγει από
το θόρυβο και την πολυκοσμία και να ζήσει λίγες μέρες ησυχίας και
γαλήνης σ’ ένα ορεινό θέρετρο ή σε μια απόμερη ακτή. Ένας που ζει
δίπλα στη θάλασσα δεν θα ήθελε ίσως να περάσει τις διακοπές του σ’ ένα
παραλιακό ξενοδοχείο. Γενικά ο άνθρωπος αποζητά συνήθως εκείνο που
στερείται και όχι κάτι που το έχει χορτάσει ή κάτι που το έχει
καθημερινά στη διάθεσή του.
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Είναι δεδομένο λοιπόν ότι δεν προτιμούν όλοι τον ίδιο τύπο διακοπών και
δεν ενθουσιάζονται με τα ίδια πράγματα. Εντούτοις υπάρχουν ορισμένα
σημεία στα οποία πρέπει να υποτεθεί ότι συμπίπτουν οι απαιτήσεις όλων ή
των περισσότερων και σ’ αυτά πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία όσοι
ασχολούνται με τον τουρισμό, ο καθένας ασφαλώς στον τομέα του. Από την
πρώτη στιγμή που απευθύνεται σ’ ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο, ο
υποψήφιος τουρίστας θέλει και αναμένει να έχει σωστή πληροφόρηση και
κατατόπιση σχετικά με το «προϊόν» που πρόκειται να αγοράσει. Θέλει να
ξέρει από την αρχή π.χ. το ακριβές πρόγραμμα της εκδρομής ή της
κρουαζιέρας, την ακριβή ώρα αναχώρησης, το μέσο μεταφοράς, τη διαδρομή,
τη διάρκεια της πτήσης, το χρόνο άφιξης στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι,
τον τρόπο διακίνησης, τον τόπο διαμονής (πιο ξενοδοχείο, τι κατηγορίας
είναι, που βρίσκεται κλπ.), τους τόπους που θα επισκεφθεί, το χρόνο
αναχώρησης και επιστροφής. Πρέπει να ξέρει ακόμα το κόστος του
ταξιδιού, δηλαδή τι ποσό θα πληρώσει και τι ακριβώς καλύπτει αυτό το
ποσό, π.χ. διαμονή με πλήρη διατροφή, διαμονή και πρόγευμα ή διαμονή με
πρόγευμα και ένα γεύμα, εκδρομές, εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων κλπ. Ορισμένα από αυτά πιθανό να μην καλύπτονται και ο
πελάτης πρέπει να το γνωρίζει.
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