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EUPA Εργαλείο Αξιολόγησης- Βιβλιάριο Απαντήσεων

1) Επιτρέπεται η χρήση μαύρου ή μπλε στυλού
2) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον κόλλες χαρτιού που σας παρέχονται

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας
στο έργο EUPA

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.

EUPA Assessment Tool Handbook

Handbook

Όνομα:
Επώνυμο:
Υπογραφή:
Ημερομηνία αξιολόγησης:
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Τομέας Εργασίας 2.1- Διαδικασίες 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 περιγράφει τη διαδικασία μέσω της
οποίας ο οργανισμός χειρίζεται την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

1) Γραπτή άσκηση
Παρακαλώ εξηγήστε την διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την διαχείριση των μηνυμάτων της
εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς επίσης και της καταγραφής εξερχόμενης αλληλογραφίας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Γραπτή άσκηση
Παρακαλώ περιγράψετε πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία διαχείρισης
της εξερχόμενης αλληλογραφίας και πώς αυτά επιλύονται.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.1.1-2 Να είναι σε θέση να τακτοποιεί την εισερχόμενη
αλληλογραφία με κατάλληλο τρόπο.

3) Γραπτή Άσκηση
Στο παρακάτω έντυπο, καταγράψετε τα μηνύματα που βρίσκονται στις πιο κάτω σελίδες.
Έντυπο 1
Διαχείριση Εισερχόμενου Ταχυδρομείου
Ημερομηνία
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Αποστολέας

Θέμα

Σημαντικότητα

Προορίζεται για:
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Παρακαλούμε όπως προσθέσετε σε αυτό το σημείο διάφορα έγγραφα για να είναι
δυνατή η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου με βάση το εργαλείο αξιολόγησης. Πιο κάτω
παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα τα οποία όμως μπορείτε να τα προσαρμόσετε
ανάλογα.
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Παρακαλώ εσωκλείστε ένα μήνυμα φαξ σε αυτή τη
σελίδα.
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ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Παρακαλώ εσωκλείστε ένα newsletter (το οποίο έφτασε
με το ταχυδρομείο) σε αυτή τη σελίδα
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Παρακαλώ εσωκλείστε ένα τιμολόγιο (εισερχόμενο
το οποίο χρεώνει την δική μας εταιρία) σε αυτή την σελίδα

8|Page

EUPA Assessment Tool Handbook
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Παρακαλώ εσωκλείστε ένα γράμμα (εισερχόμενο το
οποίο για παράδειγμα ενημερώνει για κάποια διοργάνωσξ και συνοδεύεται από έντυπο
συμμετοχής) σε αυτή την σελίδα
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Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.1.1-3 Να είναι σε θέση να συλλέγει, να οργανώνει και να
αποστέλλει την εξερχόμενη αλληλογραφία με ακρίβεια.

4) Γραπτή Άσκηση
Στο παρακάτω έντυπο, καταγράψετε τα μηνύματα που σας έχουν δοθεί.
Έντυπο 2
Διαχείριση Εξερχόμενου Ταχυδρομείου

Ημερομηνία Παραλήπτης Θέμα

Σημαντικότητα Στάλθηκε
από:
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Ημερομηνία Παραλήπτης Θέμα

Σημαντικότητα Στάλθηκε
από:
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Παρακαλούμε όπως προσθέσετε σε αυτό το σημείο διάφορα έγγραφα για να είναι
δυνατή η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου με βάση το εργαλείο αξιολόγησης. Πιο κάτω
παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα τα οποία όμως μπορείτε να τα προσαρμόσετε
ανάλογα.

12 | P a g e

EUPA Assessment Tool Handbook
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Παρακαλώ εσωκλείστε ένα εξερχόμενο μήνυμα
email (το οποίο ενημερώνει για μια διοργάνωση της εταιρίας και συμπεριλαμβάνει ένα
έντυπο συμμετοχής) σε αυτή τη σελίδα.
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Παρακαλώ εσωκλείστε μια απόδειξη (εισερχόμενη για
υπηρεσίες που πληρώθηκαν από την εταιρία μας) σε αυτή την σελίδα.
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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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 2.1.2-4 Να είναι σε θέση να εξηγεί και να περιγράφει τις
διαδικασίες ελέγχου του στοκ που εφαρμόζονται στο γραφείο, ώστε αυτό να λειτουργεί
ομαλά.

7) Γραπτή Άσκηση
Παρακαλώ εξηγήστε γραπτώς τα πλεονεκτήματα του να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για έλεγχο του
αποθεματικού.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.1.2-5 Να είναι σε θέση να διατηρεί το σωστό επίπεδο
αποθέματος για την ομαλή λειτουργία του γραφείου, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες
διαδικασίες και εργαλεία.
7) Άσκηση πολλαπλής επιλογής
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. Δεν χρειάζεται να γίνει άμεσα παραγγελία. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή
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8) Γραπτή Άσκηση
Το έντυπο στην επόμενη σελίδα παρουσιάζει όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο απόθεμα, τον ακριβή
αριθμό αποθεμάτων καθώς και την ελάχιστη ποσότητα αποθέματος. Παρακαλώ όπως ορίσετε τις
ποσότητες που πρέπει να παραγγελθούν ξανά για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, συμπληρώνοντας την
τελευταία στήλη.
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ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα και με άλλα
παραδείγματα

Περιγραφή στοκ

Ελάχιστο

Ελάχιστη ποσότητα

Ποσότητα σε

επίπεδο

Παραγγελίας

στοκ

Ποσό Παραγγελίας

Πέννες

100

60

90

Μαρκαδόροι

50

30

50

Φακέλοι

10

10

10
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Τομέας Εργασίας 3- Επικοινωνία, Χειρισμός Τηλεφώνου και
Κοινωνικές Σχέσεις
Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελματικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.3.4-10 Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές της
προστασίας δεδομένων, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας μέσα στο περιβάλλον εργασίας και
να εφαρμόσει τις αρχές αυτές αποτελεσματικά και αποδοτικά.
9) Γραπτή Άσκηση
Είναι Δευτέρα πρωί και ένας κύριος επισκέπτεται την εταιρία όπου εργάζεστε. Ακολουθεί ο εξής διάλογος:

-Γεια σας, είμαι ο Γιάννης. Θα ήθελα να δω την Μαίρη.
-Την Μαίρη;

-Ναι, την Μαίρη Ιωάννου. Είναι παλιά μου φίλη.
-Λυπάμαι κύριε. Δεν εργάζεται πια εδώ.

-Τι κρίμα! Ήθελα να της κάνω έκπληξη. Σίγουρα θα έχετε την διεύθυνσή της στο σπίτι. Μπορείτε σας
παρακαλώ να μου την δώσετε;

Παρακαλώ περιγράψετε τι θα κάνατε.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.3.4-11 Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές
καλών σχέσεων με τους πελάτες και άλλους εξωτερικούς φορείς, καταδεικνύοντας ικανότητα
στην εφαρμογή των αρχών αυτών με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο. Να είναι σε θέση να
υλοποιεί δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις,
επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονομαστικών εορτών και άλλων ειδικών περιστάσεων.
10) 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- Γραπτή Επικοινωνία
Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελματικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.4.1-13 Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές των
αποτελεσματικών μορφών της γραπτής επικοινωνίας και να καταδείξει ικανότητα στην
εφαρμογή αυτών των αρχών με ένα σαφή και αποτελεσματικό τρόπο.
11) Γραπτή Άσκηση
Διαβάστε 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 (xyz) 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;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.
Πρέπει να παρουσιάσετε διάφορους αριθμούς στον διευθυντή σας . Πως θα μορφοποιήσετε το έγγραφο
για να παρουσιάσετε αυτές τις πληροφορίες?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 | P a g e

EUPA Assessment Tool Handbook

Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.4.1-14 Να είναι σε θέση να παράξει μια ποικιλία επαγγελματικών
εγγράφων ρουτίνας (βασισμένα πάνω σε προκαθορισμένα πρότυπα)

12) Γραπτή Άσκηση

Α. Παρακαλώ συντάξετε ένα γράμμα σε ένα προμηθευτή ζητώντας του να σας δώσει μια προσφορά για
ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία για παράδειγμα πέντε μηχανές δεσίματος βιβλίων. Το πρότυπο της
επιστολής δίνεται πιο κάτω.
[Ημερομηνία]
[Τίτλος και Όνομα]
[Θέση εργασίας]
[Όνομα Εταιρίας]
[Διεύθυνση]
[Πόλη και Χώρα]

Θέμα:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παραμένω στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε
Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
[Όνομα]
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Β. Γράψετε ένα ενδοεπιχειρησιακό σημείωμα που να ενημερώνει τους υπαλλήλους της εταιρίας για μια
καινούργια εταιρική πολιτική.
Date: [xx/xx/xxxx]
Από: [Όνομα και Επίθετο]
Προς:

Θέμα:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Παρακαλώ συντάξετε ένα γράμμα σε κάποιο υποψήφιο υπάλληλο ενημερώνοντας τον ότι η αίτηση του
δεν ήταν επιτυχής

[Όνομα]
[Διεύθυνση]
[Ημερομηνία]
Αγαπητέ [Τίτλος και επίθετο]
Τίτλος Θέσης
Κωδικός θέσης: 20100825OA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με εκτίμηση
[Όνομα]
[Θέση εργασίας]
[Εταιρία]
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.4.1-15 Να είναι σε θέση να επικοινωνήσει γραπτώς σε επίπεδο
κατάλληλο για την επιχείρηση (χρήση επαγγελματικής ορολογίας, αποφυγή αργκό κ.τ.λ.)
13) Γραπτή Άσκηση
Κάνετε τις διορθώσεις που θεωρείτε πως πρέπει να γίνουν στην πιο κάτω επιστολή.

27 Μαΐου 2011
Κα Μαρία
(όνομα εταιρίας)
Κύπρος

Αγαπητή κα Μαρία,
Θέμα: Αναφορά πρώτης ομάδας
Σχετικά με το πρόγραμμα «Επαγγελματικλη Εξυπηρέτηση Πεκατών», επισυνάπτουμε την αναφορά για το
πρώτο πρόγραμμα. Η εκαπίδευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Με την ευκαιρία αυτή να σε ευχαριστήσουμε για την πολύ καλή συνεργασία μας. Ανυπομονούμε να σας
καλωσορήσουμε ξανά σε ένα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμαμτα.

Με εκτίμηση,
(όνομα)
(θέση εργασίας)
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Τομέας Εργασίας 5- Σύστημα Αρχειοθέτησης, Τεκμηρίωσης και
Βάσεις Δεδομένων
Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελματικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.5.2-17 Να είναι σε θέση να προετοιμάσει, να ερμηνεύσει και να
ελέγξει καταχωρήσεις σε επαγγελματικά έγγραφα ρουτίνας.
14) Άσκηση πολλαπλής επιλογής
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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Μαθησιακό αποτέλεσμα 2.5.3-18 Να είναι σε θέση να εισαγάγει σωστά και σχετικά
δεδομένα σε ένα υφιστάμενο σύστημα βάσης δεδομένων (ηλεκτρονικό ή σε έντυπη μορφή)

15) Γραπτή Άσκηση
Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν τα στοιχεία τριών πελατών. Καταχωρήστε τα στοιχεία τους
στο λογισμικό που ακολουθεί.
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ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Παρακαλώ εσωκλείστε τρεις κάρτες σε αυτή την σελίδα
(Θα μπορούσε να είναι και business cards)
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Όνομα και
Εταιρία
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Επίθετο

Τηλέφωνο

Φαξ

Email

Διεύθυνση
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Τομέας Εργασίας 6- Λογιστικά και Οικονομικά Θέματα

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικών, γραπτών ασκήσεων και επαγγελματικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.6.1-19 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί επιχειρησιακές
συναλλαγές και διαδικασίες πληρωμής.
16) Γραπτή Άσκηση
Τρεις αποδείξεις οι οποίες πληρώθηκαν από το ταμίο της εταιρίας παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα.
από τα μετρητά της εταιρίας. Ποιο είναι το υπόλοιπο του ταμείου σήμερα αν το αρχικό ποσό ήταν 100
ευρώ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Παρακαλώ εσωκλείστε τρεις αποδείξεις σε αυτή την
σελίδα .
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17) Γραπτή Άσκηση
Στο έντυπο στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εκδώσετε ένα
τιμολόγιο το οποίο αφορά:
1) Θέμα: Συμμετοχή στο σεμινάριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης
2) 2 Άτομα συμμετείχαν στο σεμινάριο
3) Κόστος: 200 ευρώ
4) Αριθμός προηγούμενου τιμολογίου: 2017
5) Στοιχεία Πελάτη:

Χριστιάνα Χριστοφορίδου Λτδ
16 Ίμβρου
1055, Λευκωσία
22466636
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ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  Παρακαλώ εσωκλείστε ένα κενό τιμολόγιο σε αυτή τη σελίδα.
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Τομέας Εργασίας 7 - Επαγγελματικά Ταξίδια, Ημερολογιακό
Σύστημα, Οργάνωση συναντήσεων και Διαχείριση εκδηλώσεων.
Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω γραπτής άσκησης και επαγγελματικής συζήτησης
Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.7.3-26 Να είναι σε θέση να λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο για
επιχειρηματικούς σκοπούς ρουτίνας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ομάδων εργασίας και πελατών.

18) Γραπτή Άσκηση
Αναφέρετε μερικές τεχνικές διαχείρισης χρόνου.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τομέας Εργασίας 8 - Εξυπηρέτηση επισκεπτών και πελατών

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω γραπτής άσκησης και επαγγελματικής συζήτησης.
Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.8.1 -32 Να είναι σε θέση να επιδεικνύει βασική κατανόηση των αρχών
ποιοτικής εξυπηρέτησης και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζει με αποτελεσματικό τρόπο,
συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων ρουτίνας, χρησιμοποιώντας απλούς
κανόνες, για την ικανοποίηση των επισκεπτών και των πελατών.

19) Πολλαπλή επιλογή

Ποιος από τους πιο κάτω τύπους εξυπηρέτησης αφορά στην ποιοτική εξυπηρέτηση;
Κυκλώστε την σωστή απάντηση.

Α

Γ
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Τομέας Εργασίας 9- Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνιών

Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.9.1-33 Να είναι σε θέση να καταδεικνύει ικανότητα για χρήση
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, με ακίνδυνο και ασφαλή τρόπο, για τη δημιουργία απλών
εγγράφων που πληρούν τις απαιτήσεις του γραφείου.
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-21
Εφαρμόστε τις ακόλουθες οδηγίες:
Word Processing
Aνοίξετε το αρχείο Venice βρίσκεται στον χώρο εργασίας σας. Δημιουργήσετε 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.
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16. Κλείστε τα αρχεία
Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.9.2-34 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά φύλλα
εργασίας, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για εισαγωγή, επεξεργασία και οργάνωση αριθμητικών
και άλλων δεδομένων. Να είναι σε θέση να επιλέγει και να χρησιμοποιεί κατάλληλες
φόρμουλες, εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
ρουτίνας του οργανισμού. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές για την
παρουσίαση, μορφοποίηση και δημοσίευση πληροφοριών από φύλλα εργασίας.
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-22
Εφαρμόστε τις ακόλουθες οδηγίες:
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 Δεκέμβριο 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. Δημιουργήστε 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. Δημιουργήστε 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. Δημιουργήστε 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.
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19. Προσθέστε ετικέτες με ποσοστά στα τμήματα του Pie Chart.
20. Υπάρχει λάθος στην φόρμουλα στο κελί Β10. Εντοπίστε το λάθος και διορθώστε το.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.9.3-35 Να είναι σε θέση να καταδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισμικού
παρουσιάσεων, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για τη δημιουργία απλών ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, που να
ικανοποιούν τις ανάγκες του γραφείου και να αξιολογούν τα αποτελέσματα.
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-23
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
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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 2.9.4-36 Να είναι σε θέση να καταδεικνύει ικανότητα σύνδεσης
με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας λογισμικά
προγράμματα περιήγησης και εργαλεία αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού
σχετικών επιχειρησιακών ιστοσελίδων και της επικοινωνίας πληροφοριών διαδικτυακά, όπως
απαιτείται από το γραφείο.

Ηλεκτρονική αξιολόγηση-24
Παρακαλώ όπως βρείτε σχετικές πληροφορίες για το έργο EUPA
Παρακαλώ εντοπίστε πιθανές πτήσεις για να ταξιδέψει κάποιος από την Κύπρο στην Βενετία (οι
ημερομηνίες να δοθούν από τον εξεταστή)
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Μαθησιακό Αποτέλεσμα 2.9.5-37 Να είναι σε θέση να καταδεικνύει ικανότητα στη χρήση
λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργαλείων και τεχνικών για σύνθεση και αποστολή
μηνυμάτων. Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποδοτικά, ακίνδυνα και με ασφάλεια την
εισερχόμενη αλληλογραφία, ούτως ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του γραφείου.
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-25
Στείλετε τις σχετικές πληροφορίες που βρήκατε στην άσκηση 24 στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση [email] (να δοθεί email address από τον εταίρο)
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Thank you for using EUPA ASSESSMENT TOOL

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.

