Aριθμός Μεθοδολογικού
Εργαλείου
Κώδικας και Τίτλος Τομέα
Εργασίας
Κώδικας και Τίτλος Ενότητας
Αριθμός και Τίτλος
Μαθησιακού Αποτελέσματος

Τίτλος Μεθοδολογικού
Εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Τύπος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης
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2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2.7.1 Εισήγηση για επιχειρησιακά ταξίδια, διευθετήσεις διαμονής
και προετοιμασία σχετικών εγγράφων
LO021: Να είναι σε θέση να εισηγηθεί προτάσεις επιχειρησιακών
ταξιδιών και διευθετήσεις για διαμονή μέσα σε προθεσμίες και
σύμφωνα με τον προυπολογισμό και τις διαδικασίες του
οργανισμού
Οργανώστε το ταξίδι μου στο Λονδίνο
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσομοίωσης οι συμμετέχοντες
θα είναι σε θέση να:
1. κάνουν εισηγήσεις και διευθετήσεις για επιχειρησιακά
ταξίδια
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
Στους συμμετέχοντες δίνεται το ακόλουθο σενάριο και
παρακαλούνται να αναγνωρίσουν πτήσεις και ξενοδοχεία που να
ανταποκρίνονται στα κριτήρια. Για να επιτύχουν αυτό το στόχο οι
συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε τηλεφωνική και διαδικτυακή
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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.

σύνδεση.
ΣΕΝΑΡΙΟ:

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Ο/Η διευθυντής/τρια σας πρέπει να παραστεί σε μια συνάντηση στις
13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Λονδίνο
(Hammersmith). Η συνάντηση θα αρχίσει στις 13 Σεπτεμβρίου στις
09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στις 17:00. Παρόλα
αυτά ο/η διευθυντής/τρια σας θέλει να περάσει την 15η Σεπτεμβρίου
στο Λονδίνο και να επιστρέψει στις 16.
Tο ξενοδοχείο πρέπει να έχει σύνδεση με το διαδίκτυο στο δωμάτιο.
Χρειάζεται μονό δωμάτιο. Η κράτηση πρέπει να γίνει σε βάση
ξενώνα. Ο προϋπολογισμός για αυτό το επιχειρησιακό ταξίδι είναι
950 ευρώ.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να ερευνήσουν
εναλλακτικές σε όρους ταξιδιού και διαμονής. Η καλύτερη
εναλλακτική πρέπει να εισηγηθεί. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να
λάβουν υπόψη την περιοχή της συνάντησης και να εισηγηθούν ένα
βολικό ξενοδοχείο, πιθανότατα μέσω της χρήσης των χαρτών Google.
-
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