Αριθμός μεθοδολογικού
εργαλείου
Κώδικας και Τίτλος Τομέα
Εργασίας
Κώδικας και Τίτλος Ενότητας
Αριθμός και Τίτλος
Μαθησιακού Αποτελέσματος
Tίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Tύπος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης
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2.6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.6.1 Εκτέλεση απλών λογιστικών/οικονομικών συναλλαγών
LO020: Να είναι σε θέση να διενεργεί πληρωμές προς τους
προμηθευτές και να παραλαμβάνει πληρωμές από πελάτες,
σύμφωνα με τις διαδικασίες του οργανισμού
Πληρωμές μέσω της ανάπτυξης αφισών
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση να:
1. Διενεργούν πληρωμές στους προμηθευτές
2. Παραλαμβάνουν πληρωμές από πελάτες
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
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν δυο ομάδες και τους δίνεται η
εργασία να δημιουργήσουν μια αφίσα μέσω της οποίας θα
επιδείξουν την κατανόησή τους στην διεκπεραίωση πληρωμών σε
προμηθευτές ή την παραλαβή πληρωμών από πελάτες.
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να επιδείξουν την διαδικασία της
πληρωμής και επίσης να επιδείξουν την κατανόησή τους για τη
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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.

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

σημασία της προσοχής στην λεπτομέρεια.
Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Παρόλα αυτά, μέσω των
αφισών τους οι συμμετέχοντες πρέπει να επιδείξουν την κατανόηση
των διαφορετικών σταδίων που εμπλέκονται στην διαδικασία της
πληρωμής όπως επίσης τις σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να
λάβουν υπόψη.
-
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