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EUPA_LO_008_M_011
2. 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
2.3.2 Χρήση τηλεφωνικών τεχνικών με αποτελεσματικό τρόπο
LO008: Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της
αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας και να επιδεικνύει
ικανότητα στην εφαρμογή τους με σαφή και αποτελεσματικό
τρόπο. Να είναι σε θέση να υλοποιεί δραστηριότητες δημοσίων
σχέσεων για να βελτιώσει τις εργασιακές σχέσεις, για παράδειγμα
επιδεικνύοντας γνώση γενεθλίων, ονομαστικών εορτών και άλλων
ειδικών περιστάσεων.
Παραμείνετε στη γραμμή παρακαλώ
Μετά τη συμπλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση να:
1. Επικοινωνούν, μιλούν και χρησιμοποιούν το τηλέφωνο
αποτελεσματικά
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
Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
να μιλούν καθαρά και κατάλληλα κατά τη διάρκεια ενός
τηλεφωνήματος.
Πριν την άσκηση:
 Κάνετε φωτοτυπίες των εσωκλειόμενων καρτών.
 Μετά κόψτε τις.
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Όταν ξεκινήσει η άσκηση:
 Να δημιουργηθούν δύο (2) ομάδες.
 Να δοθούν τυχαία οι είκοσι (20) μικρές κάρτες στους
συμμετέχοντες. (Δέκα (10)κάρτες σε κάθε ομάδα).
Κατά τη διάρκεια της άσκησης:
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ταιριάξουν τις κάρτες που έχουν ώστε
να κάνουν μια κατάλληλη τηλεφωνική συνομιλία. Στην περίπτωση
που δεν μπορούν να ταιριάξουν τις σωστές κάρτες, βγαίνουν από το
παιγνίδι.
Ένας από τους συμμετέχοντες διαβάζει την κάρτα του/της. Οι
υπόλοιποι παίκτες πρέπει να ελέγξουν τις κάρτες τους και να
διαβάσουν μια σχετική δήλωση. Υπάρχουν δηλώσεις που είναι
κατάλληλες και δηλώσεις που δεν είναι κατάλληλες. Εαν ένας
παίκτης διαβάσει μια δήλωση που δεν είναι κατάλληλη, ακόμα και
αν ταιριάζει με την αρχική δήλωση, αυτός/αυτή βγαίνει από το
παιγνίδι.

Η άσκηση συνοδεύεται από

Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Παραδείγματος χάρη, ένας παίκτης λέει:
- Εγώ είμαι η Κατερίνα Ραβενίδου.
Το άτομο που έχει την κάρτα «Ποιος ομιλεί παρακαλώ» θα
απαντήσει και επίσης θα πάρει και την άλλη κάρτα. Όμως, εάν
αυτός/αυτή πει «Το όνομά μας» (δηλαδή χρησιμοποιώντας άλλη
κάρτα) θα αποκλειστεί αυτόματα από το παιγνίδι.
1. Δυο φύλλα που περιέχουν είκοσι (20) κάρτες το κάθε ένα με τις
κατάλληλες και ακατάλληλες τηλεφωνικές απαντήσεις (10 για
την ομάδα Α και 10 για την ομάδα Β).
Παρακαλώ, βρείτε εσωκλεισμένες τις ορθές απαντήσεις και το πώς η
τηλεφωνική συνομιλία πρέπει να μοιάζει.
Οι ακατάλληλες δηλώσεις είναι σε κόκκινο χρώμα.
Όλες οι κάρτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
άσκησης. Στο τέλος ,ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει τις συνέπειες μιας
ακατάλληλης τηλεφωνικής επικοινωνίας.

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.

Επισυνάψεις στα Μεθοδολογικά Εργαλεία

Ομαδική άσκηση με κάρτες

Ποιος ομιλεί
παρακαλώ;
Το όνομά σας;

Μπορώ να
μιλήσω με την
κα.
Αποστολίδου
παρακαλώ;
Θέλω την κα.
Αποστολίδου.

Κατερίνα
Ραβενίδου

Μια στιγμή,
παρακαλώ. Θα
σας ενώσω
Θα ελέγξω αν
μπορώ να σας
ενώσω

Μπορείτε να Πότε μπορώ
περιμένετε στη να την βρώ;
γραμμή
Εντάξει. Πότε
παρακαλώ;
να
Περιμένετε.
τηλεφωνήσω;

Βεβαίως. Θα
περιμένω

Θα σας το
διαβάσω πίσω.
Ο αριθμός σας
είναι
2310547180.
Εντάξει θα της
πω να σας
τηλεφωνήσει
αν μπορεί.

Θα είναι εντός Ναι είναι ορθό.
στις 10 η ώρα.
Δεν ξέρω, δεν
είναι ποτέ στην
ώρα της
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Βεβαίως. Το
όνομα και
αριθμό σας,
παρακαλώ
Ναι, το όνομά
σας;

Πληροφορίες
καταλόγου,
Mαρία ομιλεί.
Mπορώ να σας
βοηθήσω;
Ναι,
πληροφορίες
καταλόγου.

Mπορώ να
πάρω ένα
μήνυμα;
Δεν είναι εδώ,
χρειάζεστε κάτι
άλλο;

Μπορείτε να
συλλαβίσετε το
όνομά σας,
παρακαλώ;
Το όνομά σας;

Ευχαριστώ
που καλέσατε.
Να έχετε μια
καλή μέρα.
Εντάξει. Αντίο.

Μπορείτε να
του πείτε να
επιστρέψει το
τηλεφώνημά
μου;

Θα ήθελα ένα
αριθμό στη
Θεσσαλονίκη
παρακαλώ. Κα.
Αθανασία
Τσαντίλη στην
οδό Μαρτίου

Ναι,
ευχαριστώ.
Μπορείτε να
της ζητήσετε
να με καλέσει
στο
2310547180;
Σε παρακαλώ
κάλεσέ με στο
2310547180

Βεβαίως. T-ΣA-N-T-Ι-Λ-Η

Σας
ευχαριστώ.
Αντίο.
Γειά

4|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.

