Αριθμός 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
Tύπος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης

EUPA_LO_022_M_025
2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2.7.1 Οργάνωση επιχειρησιακών ταξιδιών και διαμονής
LO022: Να είναι σε θέση να παραγάγει και να συγκεντρώσει
ταξιδιωτικά έγγραφα εντός κατάλληλου χρονοδιαγράμματος, ώστε
να καλύπτονται οι ανάγκες του ταξιδιώτη και οι νομικές απαιτήσεις
(π.χ. διαδικασίες για εκδόσεις βίζας)
Ετοιμάστε την περιήγηση
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσομοίωσης οι συμμετέχοντες
θα είναι σε θέση να:
 παραγάγουν και συγκεντρώνουν ταξιδιωτικά έγγραφα εντός
κατάλληλου χρονοδιαγράμματος
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)
Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Αυτή η άσκηση είναι συνέχεια του προηγούμενου μεθοδολογικού
εργαλείου.
Οι ακόλουθες πληροφορίες προστίθενται στο σενάριο που
αναφέρεται στο μεθοδολογικό εργαλείο με τον αριθμό 24.
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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

1. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Λονδίνο, ο διευθυντής
πρέπει επίσης να διευθετήσει να συναντηθεί με ένα
διαφημιστικό πρακτορείο το οποίο πιθανότατα θα χειριστεί
την διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας. Επιπρόσθετα,
θέλει να συναντηθεί με ένα παλιό του φίλο από το
πανεπιστήμιο.
2. Η γραμματέας έχει ήδη κλείσει τις δυο συναντήσεις. Στις 13
Σεπτεμβρίου θα συναντήσει για δείπνο και ποτά τον παλιό
του φίλο από το πανεπιστήμιο. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ώρα
18:30 θα έχει συνάντηση με το διαφημιστικό πρακτορείο στο
ξενοδοχείο και μετά ο διευθυντής είναι προσκεκλημένος από
το διαφημιστικό πρακτορείο για δείπνο (το μέρος θα
επιβεβαιωθεί)
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να αναπτύξουν την περιήγηση του
ταξιδιού.
Το ακόλουθο είναι ένα προσχέδιο μιας και η ακριβής περιήγηση θα
εξαρτηθεί από τις πτήσεις που θα επιλεγούν.
12/09/2012
xx:xx Αναχώρηση από την οικία προς το Αεροδρόμιο της Λάρνακας
xx:xx Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς Λονδίνο
(…………….. αεροδρόμιο).
xx:xx Άφιξη στο Λονδίνο
Μπορείτε να πάρετε ταξί για να σας πάει στο ξενοδοχείο (οι
λεπτομέρειες του ξενοδοχείου βρίσκονται στη λίστα των
επαφών ταξιδιού)
13/09/2012
09:00 Συνάντηση
Οι λεπτομέρειες του χώρου συνάντησης παρουσιάζονται στη
λίστα επαφών του ταξιδιού. Θα σας πάρει 30 λεπτά το
αργότερο με ταξί για να φτάσετε στον χώρο συνάντησης
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17:00 Η συνάντηση ολοκληρώνεται
Ο διοργανωτής θα διευθετήσει ταξί για να σας πάει στο
ξενοδοχείο
20:00 Ο φίλος σας θα σας παραλάβει από το ξενοδοχείο
Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του φίλου σας είναι 004461-393938
14/09/2012
09:00 Συνάντηση
17:00 Η συνάντηση ολοκληρώνεται
Ο διοργανωτής θα διευθετήσει ταξί για να σας πάει στο
ξενοδοχείο
18:30 Συνάντηση με τον κο. Ράιντ και την κα. Σμιθ από το
διαφημιστικό πρακτορείο. Οι αριθμοί των τηλεφώνων τους
είναι καταχωρημένοι στη λίστα επαφών του ταξιδίου
15/09/2012 – Ελεύθερη μέρα
Εδώ είναι μια λίστα με εισηγήσεις
 ………………..
 …………………….
 …………………………
16/09/2012 – Μέρα Αναχώρησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

xx:xx Αναχώρηση από το ξενοδοχείο
xx:xx Αναχώρηση από το Λονδίνο (…………….. αεροδρόμιο) προς το
αεροδρόμιο Λάρνακας
Οι εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους παραδοσιακούς
τρόπους οργάνωσης ενός επιχειρησιακού ταξιδιού και τους
μοντέρνους τρόπους (έλεγχος διαδικτύου, προσφορές μέσω του
διαδικτύου, κτλ.)
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