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Χειρισμός εξερχόμενης αλληλογραφίας
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Περιγραφή της άσκησης

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2.1.1 Διαχείριση αλληλογραφίας
LO003: Να είναι σε θέση να συλλέγει, να οργανώνει και να
αποστέλλει την εξερχόμενη αλληλογραφία με ακρίβεια.

Μετά την συμπλήρωση αυτής της άσκησης, οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να:
1. Συλλέγουν, ταξινομούν και να βάζουν σε σειρά
προτεραιότητας την εξερχόμενη αλληλογραφία και να
αναγνωρίζουν την αλληλογραφία που είναι επείγουσα
2. Αναγνωρίζουν τις καλύτερες μεθόδους για την αποστολή της
αλληλογραφίας
3. Καθορίζουν το κόστος για την αποστολή των αντικειμένων
αλληλογραφίας
4. Διευθετούν τις υπηρεσίες για παραλαβή της εξερχόμενης
αλληλογραφίας
5. Καταγράφουν τα ταχυδρομικά τέλη και την εξερχόμενη
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
1. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων.
Θα λάβουν δέκα (10) αριθμημένες επιστολές σε
ασφράγιστους φακέλους, για αποστολή. Θα πρέπει να τους
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χωρίσουν σε ομάδες (πρέπει να σκεφτούν από μόνοι τους τι
κοινό έχουν μεταξύ τους ορισμένες επιστολές (προσκλήσεις,
τιμολόγια, κλπ.)). Θα ακολουθήσει ομαδική συζήτηση.
2. Η δεύτερη εργασία είναι οι συμμετέχοντες να αποφασίσουν
ποια μέθοδο αποστολής πρέπει να χρησιμοποιήσουν
(υπάρχουν διαφορετικές επιλογές αναλόγως της χώρας). Θα
ακολουθήσει ομαδική συζήτηση. Στα σημαντικά θέματα
συμπεριλαμβάνονται οι παράμετροι που πρέπει να
επηρεάσουν την απόφαση των συμμετεχόντων σχετικά με τη
μέθοδο αποστολής (προϋπολογισμός, επείγουσα ανάγκη,
σημαντικότητα). Η συζήτηση πρέπει να καλύψει επίσης ποια
αλληλογραφία είναι κατάλληλη για να αποσταλεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ποια πρέπει να σταλεί
ταχυδρομικώς.
3. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα
σύστημα/ εργαλείο για καταγραφή της εξερχόμενης
αλληλογραφίας. Μετά που η ομάδα θα συμφωνήσει σε ένα
κοινό σύστημα καταγραφής, η κάθε ομάδα θα πρέπει να
καταγράψει την αλληλογραφία χρησιμοποιώντας το
εργαλείο.
Η άσκηση συνοδεύεται από

1. Έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας
Δέκα (10) “εξερχόμενα ” έγγραφα αλληλογραφίας για κάθε ομάδα
(είτε δημιουργήθηκαν από τον εκπαιδευτή είτε αντίγραφα
πραγματικών επιστολών). Για να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία και η
δυνατότητα ταξινόμησης , τα ακόλουθα είναι κάποιες εισηγήσεις για
τα είδη των εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
1. Τιμολόγιο για παροχή υπηρεσιών σε τοπική εταιρεία
2. Πρόσκληση για τον διευθυντή μιας εταιρείας με την οποία
συνεργαζόμαστε για να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση της
εταιρείας
3. Ευχαριστήρια επιστολή σε ένα μη-κυβερνητικό οργανισμό
για μια δωρεά που έχει κάνει
4. Τιμολόγιο για παροχή υπηρεσιών (σε εταιρεία εξωτερικού)
5. Πρόταση/ προσφορά για παροχή υπηρεσιών (να σταλεί σε
έναν τοπικό πελάτη)
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6. Απόδειξη πληρωμής (τοπικός πελάτης)
7. Παραγγελία για ενοικίαση υπηρεσιών ξενοδοχείου
8. Πρόσκληση για μια εταιρεία να δώσει προσφορά για
υπηρεσίες
9. Πρόταση/ προσφορά για παροχή υπηρεσιών (να σταλεί σε
πελάτη στο εξωτερικό)
10. Υπογεγραμμένο συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών (το οποίο
επιστρέφεται πίσω σε επιχειρηματικό έταιρο)
Κάθε έγγραφο πρέπει να είναι σε ασφράγιστο φάκελο με τα στοιχεία
του παραλήπτη.
2. Σύστημα καταχώρησης αλληλογραφίας
 Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο για
μητρώο εξερχόμενης αλληλογραφίας “Outgoing mail Log” ή
ένα παρόμοιο
 Ο εκπαιδευτής μπορεί να εισηγηθεί τη χρήση ενός φύλλου
εργασίας Excel ή ενός έγγραφου Word και να παρέχει τους
συμμετέχοντες με ένα παράδειγμα
Λύση άσκησης

Λύση διαχωρισμού
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 και, ως εκ τούτου, οι λύσεις μπορεί να
διαφέρουν.
Φύλλο καταγραφής αλληλογραφίας (σε excel ή άλλο λογισμικό):
Πρέπει να περιέχει (τουλάχιστον) αυτές τις στήλες:
 αύξοντα αριθμό της αλληλογραφίας
 εσωτερική ημερομηνία αποστολής
 προτεραιότητα
 αποστολέας (από ποιον - ποιος υπογράφει το
έγγραφο)
 παραλήπτης
 διεύθυνση παραλήπτη
 ταχυδρομικός κώδικας (εάν χρησιμοποιήθηκε ειδική
υπηρεσία – δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης
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της αλληλογραφίας)
τύπος (περιεχόμενο) ή θέμα
είδος υπηρεσίας αλληλογραφίας που χρειάζεται
(κανονικό ταχυδρομείο, γρήγορο ταχυδρομείο,
κούριερ)
 κόστος/ προϋπολογισμός
 εξωτερική ημερομηνία αποστολής
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο
οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το εργαλείο καταχώρησης
(οι πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς και ολοκληρωμένες
και στο σωστό επίπεδο λεπτομέρειας).



Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

-
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