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
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2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών
2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών
LO036: Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα και με ασφάλεια,
χρησιμοποιώντας λογισμικά προγράμματα περιήγησης και
εργαλεία αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού
σχετικών επιχειρησιακών ιστοσελίδων και της επικοινωνίας
πληροφοριών διαδικτυακά, όπως απαιτείται από το γραφείο
Διαδίκτυο
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση να:
1. Χρησιμοποιήσουν τον παγκόσμιο ιστό διαδικτύου για να
εκτελέσουν απλές εργασίες
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
Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να:
 Ερευνήσουν και παρέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένο
θέμα, όπως είναι οι παροχείς υπηρεσιών αρχειοθέτησης ή η
πράσινη επιχειρηματικότητα και εταιρείες.
 Ερευνήσουν και αναγνωρίσουν πιθανές πτήσεις και διαμονή
για συγκεκριμένο προορισμό.
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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

Ο εκπαιδευτής πρέπει να επικεντρωθεί στην ποσότητα της
πληροφορίας που αναγνωρίζεται μέσω της έρευνας και στην
ικανότητα του συμμετέχοντα να χρησιμοποιεί διαφορετικές μηχανές
αναζήτησης κτλ. Όσο αφορά τις πιθανές πτήσεις και την διαμονή, η
ικανότητα του συμμετέχοντα να παρέχει εναλλακτικές μαζί με
λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε μια από τις εναλλακτικές πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη.
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