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

LO006: Να είναι σε θέση να εντοπίζει τη χρήση του γραφειακού
εξοπλισμού και υπηρεσιών, ούτως ώστε αυτά να μπορούν να
ανταποκριθούν σε διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και να
χρησιμοποιεί αυτό τον εξοπλισμό, να διενεργεί απλή ανίχνευση
λαθών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς για την
υγεία και ασφάλεια.
Χρήση του γραφειακού εξοπλισμού

Τίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

2.2 ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2.2.1 Χρήση του γραφειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση απλών
εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της απλής ανίχνευσης λαθών

Μετά από αυτή την άσκηση, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους εξοπλισμού και τη
χρήση τους
2. Επιλέγουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για συγκεκριμένες
εργασίες
3. Χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή
4. Κρατάνε τον εξοπλισμό καθαρό και ασφαλή σε συμμόρφωση
με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας
5. Χειρίζονται προβλήματα που μπορεί να προκύψουν
ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή
6. Εκτελούν βασικές εργασίες με το Τηλεομοιότυπο, το
Φωτοτυπικό, τη Μηχανή Βιβλιοδεσίας, το Σαρωτή, τον
Εκτυπωτή και το Τηλεφωνικό Σύστημα
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)
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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.

Περιγραφή της άσκησης

Η άσκηση συνοδεύεται από

Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Αυτή η άσκηση αποτελείται από διάφορα μέρη:
Αρχικά, υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με τη χρήση διαφορετικών
τύπων εξοπλισμού. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα
προσπαθήσουν να εκτελέσουν απλή ανίχνευση λαθών με
καθοδήγηση από τα εγχειρίδια χρήσεως.
Αργότερα, θα χρησιμοποιήσουν κάποια είδη γραφειακού
εξοπλισμού:
1. Το Τηλέφωνο – απάντηση μιας κλήσης, λειτουργία
επανακλήσης, μεταφορά κλήσης, να βάζουν μια κλήση σε
αναμονή
2. Το Τηλεομοιότυπο – αποστολή φαξ, παραλαβή φαξ
3. Η Φωτοτυπική μηχανή – φόρτωση χαρτιού, φωτοτυπία στη
μια πλευρά ή διπλής όψεως, έγχρωμη, μεγέθυνση ή
σμίκρυνση, χρήση του τροφοδότη
4. Ο Εκτυπωτής – μαυρόασπρη ή έγχρωμη εκτύπωση,
εκτύπωση στη μια πλευρά ή διπλής όψεως, 2 σελίδες σε ένα
φύλλο χαρτιού, εκτύπωση φυλλαδίου (μπροσούρα)
5. Ο Σαρωτής - μαυρόασπρη ή έγχρωμη σάρωση, σάρωση σε
μορφή .jpg και .pdf, σάρωση της κάθε σελίδας ξεχωριστά ή
ως ένα συνεχές έγγραφο, χρήση του τροφοδότη, σάρωση
εγγράφων διπλής όψεως
6. Η Μηχανή Βιβλιοδεσίας – Βιβλιοδεσία εγγράφων
1. Οι ακόλουθοι τύποι γραφειακού εξοπλισμού (ή οι
περισσότεροι) πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης:
1. Υπολογιστής με εγκατεστημένα προγράμματα εκτυπωτή και
σαρωτή
2. Φωτοτυπική μηχανή με δυνατότητα φωτοτυπίας διπλής
όψεως, έγχρωμη – μπορεί να είναι μέρος μιας
πολυλειτουργικής μηχανής
3. Σαρωτής – μπορεί να είναι μέρος μιας πολυλειτουργικής
μηχανής
4. Τηλεομοιότυπο
– μπορεί να είναι μέρος μιας
πολυλειτουργικής μηχανής
5. Εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως,
2|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.

Λύση άσκησης
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

έγχρωμος – μπορεί να είναι μέρος μιας πολυλειτουργικής
μηχανής
6. Το Τηλεφωνικό σύστημα – μεταφορά της κλήσης, κλήση σε
αναμονή και λειτουργία επανακλήσης
7. Μηχανή Βιβλιοδεσίας
8. Εγχειρίδια χρήσεως για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται,
κατά προτίμηση στην τοπική γλώσσα
9. Προμήθειες χαρτιού και προμήθειες για τη μηχανή
βιβλιοδεσίας
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιδείξουν σωστή χρήση του
εξοπλισμού καθώς και απλή ανίχνευση λαθών.
Οι εκπαιδευτές πρέπει να επισημάνουν στους εκπαιδευόμενους ότι
υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κατασκευαστών και γραφειακού
εξοπλισμού. Αν και οι αρχές είναι αρκετά παρόμοιες, οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει πάντα να δοκιμάζουν/ρωτούν σχετικά με τη
χρήση του κάθε κομματιού εξοπλισμού πριν από την εκτέλεση μιας
συγκεκριμένης εργασίας.
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