Αριθμός Μεθοδολογικού
Εργαλείου
Τίτλος και Κώδικας Τομέα
Εργασίας
Τίτλος και Κώδικας Ενότητας
Τίτλος και Αριθμός
Μαθησιακού Αποτελέσματος
Tίτλος Μεθοδολογικού
Εργαλείου
Στόχος Μεθοδολογικού
Εργαλείου

Ατομική ή Ομαδική άσκηση
Tύπος Μεθοδολογικού
Εργαλείου
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2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.5.3 Χρήση βασικών δεξιοτήτων βάσεων δεδομένων για την
εισαγωγή πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων
LO018: Να είναι σε θέση να εισάγει σωστά και σχετικά δεδομένα σε
ένα υφιστάμενο σύστημα βάσης δεδομένων (ηλεκτρονικό ή σε
έντυπη μορφή)
Δημιουργία απλής βάσης δεδομένων για ταξιδιωτικούς πράκτορες
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι οι εκπαιδευόμενοι να:
 σχεδιάσουν τη δομή μιας πολύ απλής βάσης δεδομένων
(αυτό είναι για να αναγνωρίσουν τον τύπο της πληροφορίας
που θα πρέπει να αποθηκεύσουν για κάθε ταξιδιωτικό
πράκτορα)
 σχεδιάσουν τη βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή
(χρησιμοποιώντας λογισμικό της προτίμησής τους) ή σε μη
ηλεκτρονική μορφή
 καταχωρήσουν δεδομένα στη βάση δεδομένων
Ατομική
Ομαδική
Γραπτή άσκηση
Ανάλυση βίντεο
Προσομοίωση
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ομαδική άσκηση με κάρτες
Άσκηση με τη χρήση Δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνιών
Παιχνίδι ρόλων (role play)
Διαγωνισμός
Ομαδική συζήτηση
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

Περιγραφή της άσκησης

Η άσκηση συνοδεύεται από

Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν και
δημιουργήσουν μια απλή βάση δεδομένων για ταξιδιωτικούς
πράκτορες. Η βάση δεδομένων μπορεί να είναι ηλεκτρονική ή μη
ηλεκτρονική.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε φορητούς υπολογιστές ή
ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά
στους συμμετέχοντες μπορούν να δοθούν τηλεφωνικοί (ή άλλοι)
κατάλογοι όπου μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες για
ταξιδιωτικούς πράκτορες.
1. Τηλεφωνικούς ή άλλους οδηγούς (περιέχουν πληροφορίες
για ταξιδιωτικούς πράκτορες)
2. Φορητούς υπολογιστές ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές με
σύνδεση στο διαδίκτυο
Μια πιθανή δομή θα περιέχει τα ακόλουθα:
Όνομα του ταξιδιωτικού πράκτορα
Διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικό κώδικα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μέγεθος
Γενικό διευθυντή
Ρεσεψιονίστ
Άτομο επαφής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατόμου επαφής
(πιο σύνθετη δομή μπορεί επίσης να εισηγηθεί)
Πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι
σχεδιάζουν τη βάση δεδομένων όπως επίσης και την προσοχή τους
στη λεπτομέρεια (π.χ. τηλεφωνικοί αριθμοί να καταχωρούνται
σωστά, διευθύνσεις να καταχωρούνται σωστά κτλ).
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