Αριθμός μεθοδολογικού
εργαλείου
Κώδικας και Τίτλος Τομέα
Εργασίας
Κώδικας και Τίτλος Ενότητας
Αριθμός και Τίτλος
Μαθησιακού Αποτελέσματος
Τίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

EUPA_LO_003_M_004

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

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
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν 5 παραδείγματα εξερχόμενης
αλληλογραφίας (σφραγισμένους φακέλους ή δέματα με γραμμένες
διευθύνσεις)
1. Επιστολή - με διεύθυνση των ΗΠΑ, η οποία πρέπει να
παραδοθεί μέσα σε μια βδομάδα
2. Πακέτο (μεγάλος φάκελος που περιέχει 120 φύλλα χαρτιού) πρέπει να παραδοθεί στη Γερμανία μέσα σε τρεις βδομάδες,

Περιγραφή της άσκησης

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2.1.1 Χειρισμός αλληλογραφίας
LO003: Να είναι σε θέση να συλλέγει, να οργανώνει και να
αποστέλλει την εξερχόμενη αλληλογραφία με ακρίβεια.
Χειρισμός παγκόσμιας αλληλογραφίας
Μετά την συμπλήρωση αυτής της άσκησης, οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζουν τις καλύτερες μεθόδους για αποστολή
διεθνούς και παγκόσμιας αλληλογραφίας
2. Συμφωνούν το κόστος για την αποστολή των αντικειμένων
αλληλογραφίας
3. Διευθετούν τις υπηρεσίες που θα συλλέξουν την εξερχόμενη
αλληλογραφία
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και περιέχει εξαιρετικά σημαντικά έγγραφα.
3. Επιστολή - με τοπική διεύθυνση, πρέπει να παραδοθεί την
ίδια μέρα
4. Πακέτο - περίπου 4 κιλά, πρέπει να σταλεί στην Κίνα εντός
δυο εβδομάδων (διαστάσεις 30*50*50 εκατοστά)
5. Επιστολή - με τοπική διεύθυνση, χωρίς ιδιαίτερη σημασία και
προτεραιότητα

Η άσκηση συνοδεύεται από

Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Οι συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν την καλύτερη μέθοδο για να
αποστείλουν τα αντικείμενα της αλληλογραφίας (χρόνο, κόστος,
αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία)
- Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν στην διάθεση τους
σύνδεση στο διαδίκτυο και τηλέφωνο
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν έρευνα, να ρωτήσουν
και να βρουν πραγματικές πληροφορίες και να
αποφασίσουν, βάσει των πληροφοριών που θα βρουν, ποια
είναι η καλύτερη μέθοδος για την αποστολή της
αλληλογραφίας
- Θα ακολουθήσει συζήτηση
1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
προετοιμασμένα κουτιά και φακέλους (ο αριθμός των σελίδων,
το μέγεθος και το βάρος σε κιλά πρέπει να προσδιοριστούν και
να δοθούν στους συμμετέχοντες. Αυτό είναι σημαντικό γιατί για
να υπολογιστεί η τιμή το ακριβές βάρος και μέγεθος του πακέτου
πρέπει να μετρηθεί). Οι διευθύνσεις μπορεί να είναι
πραγματικές, αλλά τα ονόματα των παραληπτών θα είναι
φανταστικά.
Διαφέρει από χώρα σε χώρα - ο εκπαιδευτής πρέπει να ελέγξει τις
πληροφορίες από τις τοπικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και τις
εταιρείες κούριερ που λειτουργούν στη χώρα (πόλη) για να
προετοιμάσει τις ορθές απαντήσεις.
-
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