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Χειρισμός εισερχόμενης αλληλογραφίας
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Περιγραφή της άσκησης

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2.1.1 Διαχείριση αλληλογραφίας
LO002: Να είναι σε θέση να τακτοποιεί την εισερχόμενη
αλληλογραφία με κατάλληλο τρόπο

Μετά την συμπλήρωση αυτής της άσκησης, οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να:
1. Λαμβάνουν, ελέγχουν και ταξινομούν την εισερχόμενη
αλληλογραφία ή δέματα
2. Αναγνωρίζουν και χειρίζονται
την ανεπιθύμητη άχρηστη
αλληλογραφία κατάλληλα
3. Αναγνωρίζουν και χειρίζονται τα ύποπτα αντικείμενα
4. Να οργανώνουν, ταξινομούν και να διανέμουν την εισερχόμενη
αλληλογραφία στους παραλήπτες κατάλληλα
5. Καταγράφουν την εισερχόμενη αλληλογραφία
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)
Συμμετοχή
Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Εισερχόμενη αλληλογραφία
1. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων.
Θα λάβουν 15-16 έγγραφα εισερχόμενης αλληλογραφίας. Η
εργασία τους είναι να ταξινομήσουν τα αντικείμενα σε
ομάδες (πρέπει να σκεφτούν από μόνοι τους τι κοινό έχουν
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Η άσκηση συνοδεύεται από

μεταξύ τους ορισμένες επιστολές (προσκλήσεις, τιμολόγια,
κλπ.)). Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο η ομάδα ταξινόμησε την αλληλογραφία, στην
οποία όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να λάβουν μέρος.
2. Αργότερα, όλα τα μέλη της ομάδας συζητούν για το πώς θα
χειριστούν το κάθε ένα από τα δεκαέξι (16) αντικείμενα κατά πόσο να τα διανέμουν, να τα ανοίξουν ή να μην τα
ανοίξουν, ποιος θα πρέπει να χειριστεί το αντικείμενο και
ποιο σύστημα διανομής είναι κατάλληλο για διαφορετικά
είδη και μεγέθη οργανισμών.
3. Σε μικρές ομάδες πάλι, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
σκεφτούν ένα σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να
καταγράψουν την αλληλογραφία. Μετά από αυτό, όλα τα
μέλη της ομάδας θα συμφωνήσουν σε ένα κοινό σύστημα
καταγραφής και θα αναπτύξουν ένα εργαλείο καταγραφής.
4. Στη συνέχεια, κάθε μια από τις μικρές ομάδες θα
χρησιμοποιήσει το εργαλείο καταγραφής και θα
καταχωρήσει τα αντικείμενα.
5. Τέλος, ο εκπαιδευτής θα δώσει σε κάθε μια από τις μικρές
ομάδες τρεις (3) επιστολές οι οποίες έχουν επιστραφεί από
τους αποστολείς στο γραφείο για διάφορους λόγους, και οι
συμμετέχοντες θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν πώς να
τις χειριστούν.
1. Η κάθε ομάδα θα πάρει δεκαέξι (16) επιστολές που είναι
τοποθετημένες σε ασφράγιστους φακέλους - η αλληλογραφία
μπορεί να δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτή ή μπορεί να
αποτελείται από αντίγραφα πραγματικών επιστολών. Για να
διασφαλιστεί η ποικιλία και η δυνατότητα ταξινόμησης, τα πιο κάτω
είναι εισηγήσεις:
1. Τιμολόγιο για υπηρεσίες
2. Τιμολόγιο για συνδρομή σε εφημερίδα
3. Ανεπιθύμητη
αλληλογραφία
(Spam)
–
Τιμολόγιο
προκαταβολής για υπηρεσίες ή εμπόρευμα τα οποία δεν
έχουν παραγγελθεί (συνήθες είδος spam στη Σλοβακία)
4. Περιοδικό - που απευθύνεται στο διευθυντή
5. Πρόσκληση σε συνέδριο, η οποία δεν απευθύνεται σε
συγκεκριμένο άτομο
6. Μάρκετινγκ για λογισμικό γραφείου
7. Τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος
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8. Ευχαριστήρια επιστολή που απευθύνεται συγκεκριμένα στον
διευθυντή
9. Τιμολόγιο για ασφάλεια αυτοκινήτου - για ένα πολύ μεγάλο
ποσό χρημάτων
10. Καθημερινή εφημερίδα
11. Πρόσκληση για ένα συνέδριο που απευθύνεται σε
συγκεκριμένο άτομο
12. Πρόταση για υπηρεσίες - μέρος μιας προσφοράς
13. Δήλωση τραπεζικής κατάστασης
14. Επιστολή που απευθύνεται σε άλλη εταιρεία (στάλθηκε σε
λάθος εταιρεία)
15. Ύποπτο πακέτο (o αποστολέας είναι από το εξωτερικό, χωρίς
σφραγίδα)
16. Εμπιστευτική επιστολή που απευθύνεται στον διευθυντή
2. Τρεις (3) επιστολές που έχουν επιστραφεί
1. H διεύθυνση είναι λάθος ή δεν ισχύει
2. Ο παραλήπτης αρνήθηκε να αποδεχθεί ή δεν το παρέλαβε
από το ταχυδρομείο (σχετίζονται με υποθέσεις που η
αλληλογραφία πρέπει να υπογραφεί ή παραληφθεί μέσα σε
περιορισμένο χρονικό διάστημα από το ταχυδρομείο)
3. Ο παραλήπτης δεν εργάζεται στην εταιρεία (λανθασμένο
όνομα)

Λύση άσκησης

1

3. To σύστημα καταγραφής της αλληλογραφίας – ο εκπαιδευτής
μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρότυπο του μητρώου της
εισερχόμενης αλληλογραφίας “Log for incoming mail”1. Ο
εκπαιδευτής μπορεί να εισηγηθεί ένα φύλλο εργασίας Excel και
να προμηθεύσει τους συμμετέχοντες με ένα παράδειγμα για το
πως αυτό θα συμπληρωθεί κατάλληλα.
Λύση ταξινόμησης
Η λύση της ταξινόμησης δεν είναι σημαντική. Δεν είναι αναγκαίο ο
εκπαιδευτής να πει στους συμμετέχοντες πόσες ομάδες πρέπει να
δημιουργηθούν για ταξινόμηση της αλληλογραφίας. Πρέπει να τους
αφήσει να το κάνουν οι ίδιοι. Ως εκ τούτου, οι λύσεις μπορεί να
ποικίλουν.
Φύλλα εργασίας καταχώρησης αλληλογραφίας (σε Εxcel ή αλλού):

Σε μερικές χώρες όπως η Σλοβακία, αυτό πωλείται ξεχωριστά σε ειδικευμένα βιβλιοπωλεία, και μερικές εταιρίες το χρησιμοποιούν
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Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

-

Πρέπει να περιέχει (τουλάχιστον) αυτές τις στήλες:
o αύξων αριθμός αλληλογραφίας
o ημερομηνία παραλαβής
o εάν χρειάζεται υπογραφή, τότε το όνομα του ατόμου
που υπέγραψε την απόδειξη
o όνομα παραλήπτη
o όνομα αποστολέα
o τύπος (περιεχόμενο) ή θέμα
o εάν παραδόθηκε απευθείας σε κάποιον, χρειαζόταν
υπογραφή; (ειδικά για την περίπτωση κλητήρων)
o σε ποιον έχει διανεμηθεί (όνομα ατόμου ή όνομα
τμήματος για μεγαλύτερες εταιρείες)
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο οι
συμμετέχοντες συμπληρώνουν το εργαλείο καταγραφής (οι
πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς και ολοκληρωμένες και
στο σωστό επίπεδο λεπτομέρειας).
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