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

Παραγγελία εξοπλισμού γραφείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2.1.2 Διαχείριση του στοκ
LO004: Να είναι σε θέση να εξηγεί και να περιγράφει τις
διαδικασίες ελέγχου του στοκ που εφαρμόζονται στο γραφείο,
ώστε αυτό να λειτουργεί ομαλά.

Μετά την συμπλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να:
1. Εξηγήσουν και περιγράψουν τη διαδικασία ελέγχου του
στοκ (αποθέματος) στο γραφείο έτσι ώστε να λειτουργεί
ομαλά το γραφείο
2. Περιγράψουν τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την
παραγγελία από συγκεκριμένο προμηθευτή
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
Παραγγελία εξοπλισμού γραφείου
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν έξι (6) ηλεκτρονικά μηνύματα με
αιτήματα από τον διευθυντή και τους συνάδελφους σχετικά με
παραγγελίες αντικειμένων, όπως γραφική ύλη.
–

Μια ομαδική συζήτηση θα ακολουθήσει σχετικά με
πιθανές πολιτικές της εταιρείας (ποιος είναι υπεύθυνος
για ποιο είδος αποθέματος, αναλόγως με το μέγεθος της
εταιρείας, πότε να πάρουμε άδεια από τον διευθυντή για
παραγγελία (ποσότητα, τιμή κτλ.)).
1|Σελίδα

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.

Η άσκηση συνοδεύεται από

Λύση άσκησης

–

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν μικρές ομάδες (3-4) και θα
μελετήσουν τα αιτήματα, θα ετοιμάσουν μια λίστα με τα
αντικείμενα που θα παραγγελθούν, και μετά θα ψάξουν
στο διαδίκτυο και θα επικοινωνήσουν με διάφορους
προμηθευτές για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την διαδικασία και τους όρους παραγγελίας
από αυτούς. Στη συνέχεια, η ομάδα θα αναφέρει τα
ευρήματά της στον εκπαιδευτή, ο οποίος θα συγκρίνει και
θα συνοψίσει τα ευρήματα από τις ομάδες, εάν είναι
διαφορετικά.

–

Θα ζητηθεί από κάθε συμμετέχοντα να ετοιμάσει μια
γραπτή παραγγελία. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητά
από τέσσερεις συμμετέχοντες να διαβάσουν τις
παραγγελίες τους και κάνει σχόλια για το λεκτικό, το
επίπεδο λεπτομέρειας, τη δομή κτλ.

1. Έξι (6) αιτήματα (πρέπει είναι σε διαφορετικά φύλλα
χαρτιού και στην τοπική γλώσσα)
1. Στυλό μελανιού μάρκας Parker; 6 μαρκαδόροι
σημειώσεων σε διαφορετικά χρώματα; Δερμάτινη θήκη
για τον υπολογιστή; Κόλλες σημειώσεων (Post it)
2. 120 φάκελοι A4, 12 μπλε στυλό, ψαλίδια, μεγάλο
συρραπτικό
3. Ετικέτες, Φάκελοι, 30 γραμματόσημα, Θήκη για
Επαγγελματικές Κάρτες, μεγάλες κόλλες σημειώσεων (Post
it)
4. Γάλα, Υπολογιστική μηχανή, Συρραπτικό
5. Βιβλίο διευθύνσεων , Ημερολόγιο γραφείου, Μαρκαδόροι
σημειώσεων, Ψαλίδια
6. Μαγνητικός πίνακας τοίχου και Μαγνήτες, Μολύβια
(τουλάχιστον 12), Μαρκαδόροι πίνακα-3 σετ
2. Εξοπλισμός στην αίθουσα εκπαίδευσης:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο και
τηλέφωνο πρέπει να είναι διαθέσιμα στους συμμετέχοντες για
χρήση κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης
Δεν υπάρχει ορθή λύση - οι συμμετέχοντες πρέπει να
παρατηρήσουν ότι οι παραγγελίες δεν είναι πολύ συγκεκριμένες
και θα πρέπει να ζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για να
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διασφαλίσουν ότι η παραγγελία θα είναι ορθή. Πρέπει επίσης να
συζητήσουν κατά πόσον το άτομο χρειάζεται τα αντικείμενα αυτά
για την εργασία του/ της, κατά πόσο θα πρέπει να παραγγείλουν
περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα για να έχουν απόθεμα κτλ.
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Με βάση το μέγεθος της εταιρείας και τις ευθύνες του ατόμου,
αυτός/αυτή μπορεί να πρέπει να παραγγείλει γραφειακό
εξοπλισμό για τον εαυτό του/της, για το τμήμα, ή για ολόκληρη
την επιχείρηση. Μπορεί να αγοράσει προμήθειες προσωπικά από
ένα κατάστημα με προμήθειες γραφείου, ή να παραγγείλει
τηλεφωνικώς, μέσω τηλεομοιότυπου ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, επιλέγοντας από ένα κατάλογο με προμήθειες
γραφείου. Αυτός/αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει
ιστοσελίδες με προμήθειες γραφείου (ο εκπαιδευτής πρέπει να
συμπεριλάβει κοινές ιστοσελίδες της χώρα του/ της).
Οι αγορές μπορούν να αποσταλούν ή να παραδοθούν.
Όταν κάποιος καθορίζει μια παραγγελία, πρέπει να μην
υπερεκτιμά τις ανάγκες του/ της. Μια έκπτωση για αγορά πολλών
αντικειμένων δεν είναι πάντοτε χρήσιμη γιατί κάποια
συγκεκριμένα αντικείμενα (όπως ποτά και σνακ) δεν μπορούν να
αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το διοικητικό
προσωπικό πρέπει να κάνει απογραφή των προμηθειών και πότε
χρησιμοποιούνται. Ένα μητρώο είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να
διατηρείται ένα αρχείο των προμηθειών που χρησιμοποιούνται.
Εκτός από τις καθημερινές προμήθειες όπως πένες, μολύβια,
συρραπτικά, συνδετήρες και φακέλοι για αρχεία, μπορεί να
χρειαστεί ιδιαίτερη σκέψη πριν από την παραγγελία άλλων
αντικειμένων. Παραδείγματος χάρη, χαρτί για φαξ, μελάνι για
εκτυπωτή ή ανταλλακτικά μελανιών, CDs για υπολογιστή,
ανταλλακτικά μελανιών ή μελάνι για φωτοτυπική και χαρτί
φωτοτυπικής, πρέπει να παραγγέλνονται έχοντας κατά νου τον
ακριβή εξοπλισμό του γραφείου σας.
Οι προμήθειες του γραφείου πρέπει να φυλάσσονται σε ράφια
μέσα σε ντουλαπάκια προμηθειών ή ντουλαπάκια αρχείων. Εάν οι
συνάδελφοι έχουν πρόσβαση στις προμήθειες αυτές, τότε καλό θα
ήταν να σκεφτείτε να τοποθετήσετε ετικέτες στα ράφια για να
είναι οργανωμένα. Διατηρείτε το χώρο της αποθήκευσης
προμηθειών συγυρισμένο και καθαρό. Τα αντικείμενα που
χρησιμοποιείτε πιο συχνά πρέπει να βρίσκονται στο ύψος του
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ματιού, όπου μπορείτε εύκολα να τα δείτε και να τα φτάσετε.
Αυτά τα οποία μπορούν να χυθούν πρέπει να είναι σε χαμηλό
ράφι. Προσπαθήστε να κρατήσετε τις ετικέτες από την αρχική
συσκευασία πάνω στα αντικείμενα˙ αυτές οι πληροφορίες είναι
χρήσιμες όταν παραγγείλουμε ξανά το αντικείμενο.
Για τον ίδιο λόγο, κρατήστε ανοικτές τις δεσμίδες χαρτιού της
φωτοτυπικής μηχανής και του γραφείου εντός του περιτυλίγματος
και αφήστε την ετικέτα στο ένα άκρο. Υπάρχουν πολλά
διαφορετικά είδη και βάρη χαρτιού γραφείου, και μερικά
ταιριάζουν καλύτερα σε συγκεκριμένες εφαρμογές από άλλα.
Φυλάσσοντας την ετικέτα, σας βοηθά να βεβαιωθείτε ότι έχετε το
σωστό προϊόν για την εργασία σας.
Η ακόλουθη είναι μια λίστα με συνήθεις προμήθειες γραφείου,
χωρισμένες σε κατηγορίες:
Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός και Προμήθειες
 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και αξεσουάρ
 Εξοπλισμός πλαστικοποίησης και προμήθειες
 Εξοπλισμός δεσίματος βιβλίων και προμήθειες
 Πίνακες μηνυμάτων, πινακίδες και γράμματα
 Εργαλεία επιχειρηματικών παρουσιάσεων και προμήθειες
 Πινακίδες τοίχου
 Γραφικές τέχνες και προμήθειες προχείρων
Βασικές Προμήθειες και Ετικέτες
 Κόλλες και συσκευές κολλητικής ταινίας
 Μπλοκ μηνυμάτων, βιβλία σημειώσεων, κουτιά μετρητών,
χειρισμός κερμάτων και χαρτάκια σημειώσεων (Post-it
NotesΤΜ)
Βασικά Αντικείμενα Ελέγχου
 Ετικέτες ονομάτων και εισιτήρια
 Κλιπ, πινέζες, συνδετήρες
 Τρυπητήρια και ψαλίδια
 Λαστιχάκια
 Χρηματοκιβώτια και αντικείμενα ασφαλείας
 Διορθωτικό υγρό και ταινία
 Σφραγίδες και μελάνι για σφραγίδες
 Ετικέτες
 Συρραπτικά και συνδετήρες
 Προμήθειες δωματίου αλληλογραφίας
Δωμάτια Διαλείμματος και Ασφάλεια
 Κανάτες/ παγούρια με ποτά
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 Κρύα ροφήματα
 Συσκευές δωματίου διαλείμματος
 Ποτήρια, πιάτα, σκεύη
 Καφές και ζεστά ροφήματα
 Προμήθειες πρώτων βοηθειών
 Προϊόντα ασφάλειας
 Ρολόγια
 Σνακ
Επαγγελματικές βαλίτσες (θήκες)
 Θήκες με κλιπ (attache cases)
 Τσάντες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τσάντες
πολλαπλής χρήσης
 Σακίδιο-χαρτοφύλακας
 Χαρτοφύλακας
 Θήκες για έγγραφα και σημειωματάρια
 Θήκη για επαγγελματικές κάρτες και προμήθειες
 Αξεσουάρ για ταξίδι
 Τσάντες για καταλόγους και δείγματα
Ημερολόγια και Οργανωτικά ημερολόγια
 Βιβλία διευθύνσεων
 Βιβλία οργάνωσης
 Βιβλία για ραντεβού
 Βιβλία τηλεφώνων
 Ημερολόγια
 Οργανωτικά ημερολόγια τοίχου
 Ανταλλακτικά για οργανωτικά ημερολόγια και προμήθειες
Προμήθειες καθαρισμού
 Αποσμητικά χώρου
 Καθαριστικό για γυαλιά
 Καθαριστικό για τουαλέτες
 Σφουγγαρίστρες και κουβάδες
 Σκούπες και φτυαράκια
 Σαπούνι και καθαριστικό για τα χέρια
 Βούρτσες και ξεσκονιστήρια
 Σφουγγάρια και καθαριστές υγρών επιφανειών
 Καθαριστικό για πάτωμα και χαλιά
 Δοχεία απορριμάτων και σακούλια καλάθων
 Προϊόντα γενικού καθαρισμού
 Ηλεκτρικές σκούπες
Εξειδικευμένη Εκτύπωση
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 Φόρμες επαγγελματικές και για το ανθρώπινο δυναμικό
 Χαραγμένα προϊόντα
 Επαγγελματικές κάρτες
 Φάκελοι
 Επαγγελματική γραφική ύλη
 Ετικέτες
 Εξειδικευμένες στάμπες
 Ειδικές σφραγίδες
Αρχειοθέτηση, Δέσιμο Βιβλίων και Αποθήκευση
 Αξεσουάρ δεσίματος βιβλίων
 Ευρετήρια
 Σπιράλ
 Χαρτοφυλάκια
 Κουτιά
 Συστήματα αναφοράς
 Θυρίδες καταλόγων
 Εξώφυλλα αναφορών
 Διαχωριστικά για δέσιμο
 Διαφάνειες
 Αρχεία
 Καρτέλες
 Ευρετήριο καρτών
Υλικά
 Καθαριστικά αέρα
 Βασικά αντικείμενα ελέγχου
 Μπαταρίες
 Σκάλες και σκαμπό
 Καλώδια επέκτασης
 Λαμπτήρες
 Ανεμιστήρες
 Εργαλεία
 Χειροκίνητο τρόλεϊ μεταφοράς αντικειμένων
 Βοηθητικά ντουλάπια
 Θερμοσίφωνες
Οργανωτές και αξεσουάρ γραφείου
 Βιβλιοστάτες
 Διαλογείς επιφάνειας εργασίας
 Καλώδιο και προμήθειες διαχείρισης καλωδίων
 Θήκες για φυλλάδια για την επιφάνεια του γραφείου, τον
τοίχο και το πάτωμα
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 Πλαστική επιφάνεια για γραφείο
 Κρεμαστά αρχεία τοίχου
 Δίσκοι επιφάνειας γραφείου
 Διαχωριστικά για οργάνωση
 Οργανωτές επιφάνειας γραφείου και συρταριών
 Προστατευτικά επιφανειών
 Συλλογές επιφάνειας γραφείου
Χαρτί, φόρμες και φάκελοι
 Κενά πιστοποιητικά
 Χαρτί
 Επαγγελματικές φόρμες
 Ρολό χαρτί
 Προϊόντα καρτών
 Χαρτί φωτογραφίας και ειδικό χαρτί
 Ντοσιέ
 Αντικείμενα για τήρηση αρχείου
 Εξώφυλλα εγγράφων
 Σφραγίδες
 Φάκελοι
 Φόρμες φόρου
 Βιβλία σημειώσεων
 Μπλοκ γραφής
 Πένες, μολύβια και μαρκαδόροι
 Σβηστήρια
 Ξύστρες
 Μαρκαδόροι σημειώσεων
Προμήθειες Εκτυπωτή και Τηλεομοιότυπου
 Δοχεία μελανιών και προμήθειες
 Δοχεία μελανιών για εκτυπωτές λέιζερ και προμήθειες
 Προμήθειες θερμικού εκτυπωτή
Χαρτικά Αναλώσιμα Τουαλέτας
 Χαρτομάντιλα τουαλέτας
 Χάρτινες πετσέτες και μηχανήματα
 Πετσέτες για πρόσωπο
 Μαντηλάκια και πετσέτες
 Χαρτοπετσέτες και μηχανήματα
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