Číslo metodického nástroja
Názov a číslo pracovnej oblasti
Názov a číslo kapitoly
Názov a číslo výstupu
vzdelávania
Názov metodického nástroja
Cieľ metodického nástroja

Individuálne alebo skupinové
cvičenie
Typ metodického nástroja

Popis cvičenia

EUPA_LO_022_M_025
2.7 PRACOVNÉ CESTY, SYSTÉMY PLÁNOVANIA ČASU, ORGANIZÁCIA
PRACOVNÝCH STRETNUTÍ A FIREMNÝCH AKCIÍ
2.7.1 Odporúčania pri pracovných cestách, zabezpečení ubytovania
a príprava príslušnej dokumentácie
LO022: Dokáže pripraviť a usporiadať cestovnú dokumentáciu v
primeranej lehote za účelom splnenia potrieb cestovateľa a
právnych požiadaviek (napr. podmienky udelenia víz).
Príprava cestovného plánu
Po skončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Pripraviť a zhromaždiť dokumentáciu k pracovnej ceste
v súlade s primeraným časovým plánom
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca
Súťaž
Toto cvičenie je pokračovaním predchádzajúceho.
Nasledovné informácie rozširujú scenár z metodologického nástroja č.
24.
1. Počas návštevy Londýna manažér potrebuje naplánovať aj
stretnutie s reklamnou agentúrou, ktorá pravdepodobne
bude mať na starosti reklamnú kampaň na novú sezónu. Chce
sa stretnúť aj s priateľom z univerzity.
2. Sekretárka už zarezervovala dve stretnutia. 13. sept. sa
stretne s priateľom na večeru a drink a 14. o 18:30 bude mať
stretnutie s agentúrou v hoteli a potom ho agentúra pozýva
na večeru (miesto sa ešte spresní).
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Účastníci majú pripraviť cestovný plán.
Nasleduje draft, celkové riešenie závisí od vybraných letov.

Cvičenie sprevádza
Riešenie

Iné komentáre pre trénera

12/09/2012
Xx:xx Odchod z domu na Letisko
Xx:xx Odlet z do Londýna (letisko)
XX:XX Príchod do Londýna
Taxi do hotela (adresa a kontakt na hotel je v zozname
kontaktov)
13/09/2012
09:00 Stretnutie
Detaily miesta stretnutia sú na zozname kontaktov, cesta
taxíkom trvá cca. 30 minút.
17:00 Ukončenie stretnutia
Hostiteľ objedná taxík späť do hotela
20:00 Priateľ vás vyzdvihne z hotela
Jeho tel. číslo je 0044-61-393938
14/09/2012
09:00 Stretnutie
17:00 Ukončenie stretnutia
Hostiteľ objedná taxík späť do hotela
18:30 Stretnutie s p. Ryde and p. Smith z agentúry, ich čísla sú na
zozname kontaktov
15/09/2012 – Voľný deň
Zoznam odporúčaní
………………..
…………………….
…………………………
16/09/2012 – Deň odchodu
Xx:xx Odchod z hotela
Xx:xx Odlet z Londýna (……………..letisko)na .... letisko.
Tréner by mal brať do úvahy tradičné aj moderné spôsoby
organizovania pracovnej cesty (web check in, ponuky cez internet
a pod.)
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