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

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης
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2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2.7.1 Oργάνωση επιχειρησιακών ταξιδιών και διαμονής
LO023: Να είναι σε θέση να δηλώνει τη σημασία του ελέγχου στα
ταξιδιωτικά πλάνα ακριβώς πριν από το ταξίδι και να
διεκπεραιώνει τη διαδικασία με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο
Eξουδετερώστε τα ρίσκα που εμπλέκονται στα ταξίδια
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση να συνειδητοποιήσουν και δηλώσουν τη σημασία του
ελέγχου των σχεδίων ταξιδιού αμέσως πριν από το ταξίδι
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
Ζητείται από τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν σενάρια όπου ο
έλεγχος της τελευταίας στιγμής θα μπορούσε να γλυτώσει τον
ταξιδιώτη από πολύ κόπο και να περιγράψουν τις δράσεις τους σε
κάθε μια από τις περιπτώσεις.
Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Οι συμμετέχοντες αναμένεται
να αναφέρουν σενάρια παρόμοια με τα ακόλουθα (και μπορεί
ορισμένα άλλα):
1. Καθυστέρηση στην αναχώρηση της πτήσης. Γνωρίζοντας το
αυτό ο ταξιδιώτης γλυτώνει την πολύωρη παραμονή του στο
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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.

αεροδρόμιο.
Ο έλεγχος του καιρού από πριν βοηθά τον ταξιδιώτη να μην
αντιμετωπίσει μια απρόσμενη κακοκαιρία.
3. Επιβεβαίωση με το ξενοδοχείο λίγο πριν από την άφιξη
γλυτώνει τον ταξιδιώτη από το πρόβλημα της αντιμετώπισης
μιας κατάστασης στην οποία δεν έγινε κράτηση λόγω κακής
επικοινωνίας.
4. Ο έλεγχος για προγραμματισμένες απεργίες βοηθά τον
ταξιδιώτη να οργανώσει ένα σχέδιο, σε περίπτωση που η
απεργία επηρεάζει την προγραμματισμένη συνάντησή του.
2.

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

-
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