EUPA Εργαλείο Αξιολόγησης
1) Επιτρέπετε η χρήση µαύρου ή µπλε στυλού
2) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις επιπλέον κόλλες χαρτιού που σας παρέχονται

Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας
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Handbook

Όνοµα:
Επώνυµο:
Υπογραφή:
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Τοµέας Εργασίας- Βασικές ∆ιαδικασίες Γραφείου
Η αξιολόγηση θα γίνει µέσω γραπτών και προφορικών ασκήσεων, καθώς και επαγγελµατικής
συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.1.1-1 Να είναι σε θέση να περιγράψει την
διαδικασία που ακολουθεί ο οργανισµός για τη διαχείριση του
εισερχόµενου και εξερχόµενου ταχυδροµείου
1) Γραπτή άσκηση
Παρακαλώ εξηγήστε την διαδικασία που χρησιµοποιείτε για την διαχείριση των µηνυµάτων
της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Γραπτή άσκηση
Παρακαλώ περιγράψετε πιθανά προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία
διαχείρισης της εξερχόµενης αλληλογραφίας και πως αυτά επιλύονται.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.1.1-2 Να είναι σε θέση να ταξινοµεί
εισερχόµενο ταχυδροµείο σωστά
3) Γραπτή Άσκηση
Στο παρακάτω έντυπο, καταγράψετε τα µηνύµατα που βρίσκονται στις πιο κάτω σελίδες.
Έντυπο 1
∆ιαχείριση Εισερχόµενου Ταχυδροµείου
Ηµεροµηνία
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Αποστολέας

Θέµα

Σηµαντικότητα

Προορίζεται για:

Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.1.1-3 Να είναι σε θέση να συλλέγει, να
ταξινοµεί και να αποστέλλει εξερχόµενα µηνύµατα µε ακρίβεια
4) Γραπτή Άσκηση
Στο παρακάτω έντυπο, καταγράψετε τα µηνύµατα που σας έχουν δοθεί.
Έντυπο 2
∆ιαχείριση Εξερχόµενου Ταχυδροµείου
Ηµεροµηνία
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Παραλήπτης

Θέµα

Σηµαντικότητα

Στάλθηκε από:

Επιλέξετε µία εκ των δύο παρακάτω ασκήσεων
5) Γραπτή Άσκηση
Σας έχει δοθεί ένα δέµα, το οποίο πρέπει να σταλεί στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στην πιο
κάτω διεύθυνση:
Dimitra Insitute of Training and Development
Palaiologou 19
41223
Larissa
Greece

Παρακαλώ περιγράψετε την διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να χρησιµοποιήσετε την πιο
οικονοµική µέθοδο.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ή
6) Γραπτή Άσκηση
Τα έξοδα αποστολής της εταιρίας που δουλεύετε έχουν αυξηθεί και ως εκ τούτου σας έχει
ανατεθεί να βρείτε έναν τρόπο καταγραφής των εξόδων. Παρακαλώ όπως δηµιουργηθεί ένα
δείγµα καταγραφής αυτών των δεδοµένων.
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Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.1.1-5 Να είναι σε θέση να διατηρεί το σωστό
επίπεδο αποθέµατος ώστε η εργασία στο γραφείο να κυλά οµαλά,
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες διαδικασίες και εργαλεία
7) Γραπτή Άσκηση
Η εταιρία ΑΒΓ χρησιµοποιεί κατά µέσον όρο 50 πακέτα χαρτιού ανά βδοµάδα. Το χαρτί
παραγγέλλεται κάθε Τετάρτη και ο προµηθευτής δεν µπορεί να αποδεχτεί παραγγελίες που
ενδέχεται να γίνουν άλλη ηµέρα. Σήµερα, είναι Τρίτη απόγευµα και έχουν αποµείνει µόνο 20
πακέτα στο γραφείο. Παρακαλώ επιλέξετε τον πιο ιδανικό τρόπο χειρισµού της όλης
κατάστασης.
Α. Παραγγελία 10 πακέτων
Β. Παραγγελία 50 πακέτων
Γ. ∆εν χρειάζεται να γίνει άµεσα παραγγελία. Μπορούµε να περιµένουµε µέχρι την
Παρασκευή

8) Γραπτή Άσκηση
Το πιο κάτω έντυπο παρουσιάζει όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο απόθεµα, καθώς και
τον ακριβή αριθµό αποθεµάτων. Παρακαλώ όπως ορίσετε τις ποσότητες που πρέπει να
παραγγελθούν ξανά για κάθε αντικείµενο ξεχωριστά.
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Τοµέας Εργασίας 3- Βασική Επαγγελµατική Επικοινωνία
Η αξιολόγηση θα γίνει µέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελµατικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.3.1-9 Να κατανοεί τις σχέσεις µε τους πελάτες
και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες
9) Γραπτή Άσκηση
Παρακαλώ περιγράψετε τις κύριες τεχνικές για να δηµιουργήσετε και να διατηρήσετε τις
σχέσεις σας µε βασικούς συνεργάτες.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τοµέας Εργασίας 4- Βασική Γραπτή Επικοινωνία
Η αξιολόγηση θα γίνει µέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελµατικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.4.1-11 Να είναι σε θέση να κατανοεί τις
διάφορες µορφές γραπτής επικοινωνίας
10)

Γραπτή Άσκηση

∆ιαβάστε τα παρακάτω σενάρια και αναφέρετε πια γραπτά έντυπα µπορούν να σταλούν στη
περίπτωση Α και Β.

Α.
Αγαπητοί κύριοι,
Ελαττωµατικό (xyz) προϊόν
Φοβάµαι ότι το επισυναπτόµενο (xxx) προϊόν δεν λειτουργεί. Είναι το δεύτερο που έχω
επιστρέψει αυτό το µήνα (βλ. συνηµµένη αλληλογραφία). Το αγόρασα από το xxx κατάστηµα
στο xxxx (πόλη) , (ηµεροµηνία). Ήµουν προσεκτικός όταν ακολουθούσα τις οδηγίες χρήσης.
Πάντα θεωρούσα τα προϊόντα σας εξαιρετικά και είµαι αρκετά απογοητευµένος από αυτά τα
δύο πρόσφατα περιστατικά.
Θα ήµουν ευγνώµων εάν µπορούσατε να το αντικαταστήσετε καθώς επίσης και να
επιστρέψετε τα ταχυδροµικά µου έξοδα. (αναφέρετε το ποσόν).
Εκτιµώ πραγµατικά τη βοήθειά σας.
Με εκτίµηση,
Χχχχ

Τι είδος εγγράφου θα χρησιµοποιούσατε για να στείλετε στον πιο πάνω δυσαρεστηµένο
πελάτη;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Β.
Χρειάζεται να ενηµερώσετε τον προϊστάµενο σας για ένα έργο/ µία εργασία κτλ. Πιο είδος
γραπτού κειµένου µπορείτε να χρησιµοποιήσετε;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.4.1-12 Να είναι σε θέση να παράγει διάφορα
επαγγελµατικά έγγραφα καθηµερινής χρήσης
11)

Γραπτή Άσκηση

Α. Παρακαλώ συντάξετε ένα γράµµα σε ένα προµηθευτή ζητώντας του να σας δώσει µια
προσφορά για ένα συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία.

27 Μαΐου 2010
Κα/Κον xxxx
Υπεύθυνο/η Πωλήσεων
(όνοµα εταιρίας)
Κύπρος
Παραγγελία Μαρκαδόροι Μαύροι (5 πακέτα)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Είµαι στη διάθεση σας για όποιες πληροφορίες
Με εκτίµηση,
(υπογραφή)
(όνοµα)
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Β. Γράψετε ένα ενδοεπιχειρησιακό σηµείωµα που να ενηµερώνει τους υπαλλήλους της
εταιρίας για µια καινούργια εταιρική πολιτική.

Date:
From:
To:
Θέμα:
Αγαπητοί συνεργάτες,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.
(Όνοµα)
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Γ. Παρακαλώ συντάξετε ένα γράµµα σε κάποιο υποψήφιο υπάλληλο ενηµερώνοντας τον ότι
η αίτηση του δεν ήταν επιτυχής

(Όνοµα)
(∆ιεύθυνση)
02/02/2011

Κύριε/Κυρία χχ,
Office Administrator
Position code: 20100825OA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με εκτίµηση,
(όνοµα)
(θέση εργασίας)
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Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.4.1-13 Να είναι σε θέση να επικοινωνεί
γραπτώς σε επίπεδο κατάλληλο για την επιχείρηση
12)

Γραπτή Άσκηση

Σενάριο: Στις 28/02/2011 είχατε µια παραγγελία από ένα πελάτη. ∆υστυχώς η παραγγελία
θα µπορεί να του αποσταλεί σε 2 µήνες. Παρακαλώ συντάξετε ένα γράµµα ενηµερώνοντας
τον πελάτη ανάλογα.
27 Μαΐου 2010
Κα/Κον xxxx
(όνοµα εταιρίας)
Κύπρος
Θέµα:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με εκτίµηση,
(όνοµα)
(θέση εργασίας)
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Τοµέας Εργασίας 5- ∆ιατήρηση υφιστάµενου συστήµατος αρχειοθέτησης και
κατανόησης βασικών επαγγελµατικών εγγράφων
Η αξιολόγηση θα γίνει µέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελµατικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.5.1-15 Να είναι σε θέση να προετοιµάζει, να
ερµηνεύει και να ελέγχει εταιρικά έγγραφα
13)

Γραπτή Άσκηση

Ένα τιµολόγιο είναι
a. Ένα έγγραφο τιµολόγησης που περιέχει αµοιβές, δαπάνες, χρεώσεις και περιγραφή
της εργασίας που χορηγείτε, που δηµιουργείτε και/ή πληροφορίες για προϊόντα (που
έχουν παραδοθεί).
b. Μια λίστα από τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν
c. Μια απόδειξη ότι ένα ποσό πληρώθηκε
Ένα πιστωτικό σηµείωµα είναι
a. Το ίδιο µε το τιµολόγιο αλλά για υπηρεσίες
b. Ένα έγγραφο που εκδίδετε από τον προµηθευτή προς τον πελάτη, στο οποίο αναφέρει
ότι ο πελάτης χρωστά λεφτά στον προµηθευτή.
c. Μια µέθοδος ακύρωσης ενός τιµολογίου
Μια απόδειξη πληρωµής είναι
a. Ένα έγγραφο που καταγράφει το ποσό που οφείλετε
b. Το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης (χωρίς Φ.Π.Α.)
c. Μια απόδειξη ότι κάποιος έχει πληρώσει ένα ποσό για εξόφληση ή µέρος της
εξόφλησης ενός τιµολογίου ή σαν ανταλλαγή για απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών
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Τοµέας Εργασίας 6- ∆ιαχείριση βασικών εταιρικών συναλλαγών και
πληρωµών
Η αξιολόγηση θα γίνει µέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελµατικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.6.1-16 Να κατανοεί και να ακολουθεί εταιρικές
συναλλαγές και πληρωµές
14)

Γραπτή Άσκηση

Με βάση τις πιο κάτω αποδείξεις από τα µετρητά της εταιρίας, ποιο είναι το υπόλοιπο των
µετρητών σήµερα αν το αρχικό ποσό ήταν 100 ευρώ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15)

Γραπτή Άσκηση

Στο πιο κάτω έντυπο συµπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εκδώσετε ένα
τιµολόγιο το οποίο αφορά:
1)
2)
3)
4)
5)

Θέµα: Συµµετοχή στο σεµινάριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης
2 Άτοµα
Κόστος: 200 ευρώ
Αριθµός προηγούµενου τιµολογίου: 2017
Στοιχεία Πελάτη:
Χριστιάνα Χριστοφορίδου
16 Ίµβρου
1055, Λευκωσία
22466636
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Τοµέας Εργασίας 8- Κατάδειξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ICT

Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.8.1-27 Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση
τεχνικών επεξεργασίας κειµένου σε βασικό επίπεδο
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-16
Εφαρµόστε τις ακόλουθες οδηγίες:
Word Processing
Aνοίξετε το αρχείο Venice βρίσκεται στον χώρο εργασίας σας. ∆ηµιουργήσετε ένα δικό
σας φάκελλο µε την ονοµασία ΕUPA-ονοµατεπώνυµο σας.
1. Αλλάξετε την γραµµατοσειρά και το µέγεθος χαρακτήρων σε όλο το κείµενο σε Times
New Roman size 12
2. Γράψετε τον τίτλο VENICE - HOW IT GOT THAT WAY µε έντονους χαρακτήρες.
3. Υπογραµήστε τον τίτλο.
4. Κεντράρετε τον τίτλο.
5. Μεγαλώστε τον τίτλο σε 18.
6. Υπογραµήστε τον τίτλο κάθε παραγράφου.
7. Οργανώστε την λίστα µε τα αξιοθέατα στην τελευταία παράγραφο σε λίστα µε βούλες.
8. Bάλετε αρίθµηση στο κάτω δεξί µέρος κάθε σελίδας.
9. Προσθεστε το όνοµα σας στην πρώτη γραµµή του κειµένου.
10. Χρησιµοποιήστε τον ορθογράφο για να διορθώσετε τα ορθογραφικά σας λάθη.
11. Φυλάξετε το έγγραφο σας.
12. Ανοίξετε ένα νέο έγγραφο. Αντιγράψετε την τελευταία παράγραφό στο νέο έγγραφο
13. Ευθυγραµµίστε δεξιά το κείµενο στο νέο έγγραφo.
14. Αλλάξετε το πάνω και κάτω περιθώριο σε 3.5 cm
15. Προσθέστε την πιο κάτω υποσελίδα στο νέο έγγραφο "This is a copied extract of the
original document". Φυλάξετε το έγγραφό µε ονοµα Venice Version 2 στο φάκελλο
σας.
16. Κλείστε τα αρχεία
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Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.8.1-28 Να επιδεικνύει την ικανότητα στον
σχεδιασµό και δηµιουργία φύλλων εργασίας σε βασικό επίπεδο
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-17
Εφαρµόστε τις ακόλουθες οδηγίες:
Spreadsheets
1. Ανοίξετε το βιβλίο Book από τον χώρο εργασίας σας και επιλέξετε το φύλλο εργασίας
Sales.
2. Μεγεθύνετε το φύλλο εργασίας σε 100%
3. Πλατύνετε τις στήλες του φύλλου εργασίας Sales για να είναι όλες οι πληροφορίες
ορατές.
4. Στις πωλήσεις τον ∆εκέµβριο των Paperback γράψετε 750 και τον αριθµό για τις
πωλήσεις τον Αύγουστο των Gardening σε 85.
5. Προσθέστε την πιο σχετική φόρµουλα στο κελί Η4 για να προσθέσετε τα κελία
B4:G4.
6. Aντιγράψετε την φόρµουλα στα κελιά H5:H14
7. Γράψετε και αντιγράψετε την φόρµουλα για να βρείτε τα σύνολα για κάθε µήνα
8. Τώρα πρέπει να υπολογίσετε τις Πωλήσεις-Κόστος Πωλήσεων. ∆ηµιουργήστε σχετική
φόρµουλα στο κελί Β19 και αντιγράψετε την στο C19:H19.
9. Μορφοποιήστε το κελί Α1 µε έντονους χαρακτήρες, µπλέ χρώµα µέγεθος 14
10. Επιλέξετε τα κελία Β3:H19 και προσθέστε το σήµα του ευρώ.
11. ∆ηµιουργήστε µια γραφική παράσταση τύπου Clustered column επιλέγοντας τα πεδία
κελιών A3:G3, Α15:G15. Προσθέστε τίτλο Monthly Book Sales
12. Προσθέστε ένα φύλο εργασίας στα δεξιά του φύλλου εργασίας Sales.
13. Αλλάξετε την εµφάνιση του φύλλου εργασίας έτσι ώστε να φαίνονται στην εκτύπωση
Gridlines, Row and Column Heading.
14. Mετακινηθείτε στο φύλλο εργασίας Paperbacks.
15. ∆ηµιουργήστε µια κεφαλίδα στο φύλλο εργασίας Paperbacks και µια υποσελίδα µε το
όνοµα σας.
16. Επιλέξετε το φύλλο εργασίας New Media.
17. Βάλετε τα αντικείµενα στα κελιά A4:B8 σε αλφαβητική σειρά.
18. Αλλάξετε το είδος της γραφικής παράστασης σε Pie Chart.
19. Προσθέστε ετικέτες µε ποσοστά στα τµήµατα του Pie Chart.
20. Υπάρχει λάθος στην φόρµουλα στο κελί Β10. Εντοπίστε το λάθος και διορθώστε το.
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Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.8.1-29 Να επιδεικνύει δεξιότητες και γνώσεις
στην επιλογή και χρήση ενός ευρούς φάσµατος βασικών εργαλείων
λογισµικού και τεχνικών παρουσίασης ώστε να παραχθούν
αποτελεσµατικές παρουσιάσεις που είναι οι στερεότυπες ή άγνωστες
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-18
Εφαρµόστε τις ακόλουθες οδηγίες:
Presentations
1. Ανοίξετε το αρχείο apple pips.ppt και φυλάξετε το µε την ονοµασία apple
marketing.ppt
2. Αλλάξετε το layout της 1ης διαφάνειας The Apples of our Isles σε title slide
3. Στην διαφάνεια 1 προσθέστε υπότιτλο Apple Marketing Board και φυλάξετε το.
4. Βάλετε το design template pomme.pot σε εφαρµογή στην παρουσίαση
apple marketing.ppt (Από το design templates κτυπήστε στο Browse και
επιλέξετε την παρουσιάση pomme.pot που βρίσκεται στον χώρο εργασίας σας)
5. Στην διαφάνεια 3 µε τίτλο Apple Varieties µεγαλώστε το µέγεθος των χαρακτήσων
για τον τίτλο Apple Varieties σε 44
6. Στην διαφάνεια 3 ευθυγραµµίστε δεξιά τα σηµεία µε βούλλες
7. Στην διαφάνεια 4 Green Apples βάλτε σκίαση στο κείµενο Granny
Smith.
8. Στην διαφάνεια 6 µε τίτλο Using Green Apples γράψετε το πιο κάτω κείµενο
Jams and jellies
Classic pies and crumbles
Sauce for meats - goose and pork
9. Στην διαφάνεια 7 µε τίτλο When Buying Apples αλλάξετε το χρώµα των
σηµείων(χρησιµοποιήστε χρώµα της επιλογής σας
10. Προσθέστε µια νέα διαφάνεια µετά την διαφάνεια When Buying Apples µε layout
Title and Chart slide. Προσθέστε στην διαφάνεια αυτή τον τίτλο Apple Production
Statistics.
11. Στην διαφάνεια 9 µε τίτλο Apple Nutrition αλλάξετε το διάστηµα µεταξύ των bullet
points.
12. Μετακινήστε την διαφάνεια 5 µε τίτλο Finally για να γίνει η τελευταία διαφάνεια της
παρουσίασης apple marketing.ppt
13. Βάλετε ένα slide transition της προτίµησης σας σε όλες τις διαφάνειες της
παρουσίασης.
14. Ανοίξετε το αρχείο apple trees.ppt. Αντιγράψε τε το µήλο από την διαφάνεια 2 στην
παρουσίαση apple trees.ppt στην κάτω δεξιά γωνιά της διαφάνειας 6 µε τίτλο When
Buying Apples στην παρουσίαση apple marketing.ppt .Κλείστε την παρουσίαση
apple trees.ppt.
15.Σβήστε την διαφάνεια Cooking With Apples από την παρουσίαση apple
marketing.ppt
16.Ελέγξετε την ορθογραφία της παρουσίασης apple marketing.ppt
17. Φυλάξετε την παρουσίαση σας.
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Μαθησιακό Αποτέλεσµα 2.8.1-30 Να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί το
διαδίκτυο για να διεκπεραιώσει κάποια απλή εργασία
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-19
a. Παρακαλώ όπως βρείτε σχετικές πληροφορίες για το έργο EUPA
b. Στείλετε τις σχετικές πληροφορίες που βρήκατε στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
eu@mmclearningsolutions.com
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