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

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης
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2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
2.3.4 Ανάκληση και εφαρμογή των βασικών αρχών καλών σχέσεων με
σαφή και αποτελεσματικό τρόπο
LO010: Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές προστασίας
δεδομένων, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας μέσα στο περιβάλλον
εργασίας/εργασιακό χώρο και να εφαρμόσει τις αρχές αυτές
αποτελεσματικά και αποδοτικά.
Ασπίδα και προστασία
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι σε
θέση να:
1. Κατανοήσουν τα θέματα που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα
και την προσωπική ζωή των συναδέλφων και υπαλλήλων τους.
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
Αυτή η άσκηση έχει το μέρος Α και Β.
Μέρος A: Περιγράψτε τρεις τύπους Εσωτερικών Πελατών και τρεις
διαφορετικές δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων
Μέρος B: Σενάρια πολλαπλής επιλογής σχετικά με θέματα
εμπιστευτικότητας.
1. Δουλεύετε ως προσωπική βοηθός στο τμήμα Ανθρώπινου
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Δυναμικού. Που θα τοποθετούσατε το φάκελο με το ιατρικό
ιστορικό του κάθε υπαλλήλου;
i
ii
iii
iv

Στο συρτάρι
Στη βιβλιοθήκη
Στο γραφείο σας
Κλειδωμένο στον κατάλληλο χώρο

2. Ως προσωπική βοηθός του Διευθύνων Συμβούλου έχετε
εξουσιοδοτηθεί να ανοίγετε την αλληλογραφία του αφεντικού
σας. Το αφεντικό σου πρόσφατα κατέθεσε αίτηση για έκδοση
διαζυγίου αλλά εσύ δεν το γνώριζες αυτό. Ένα από τα ηλεκτρονικά
μηνύματα που παραλάβατε περιείχε τα έγγραφα του διαζυγίου. Τι
κάνετε;
i

Θα ρωτήσετε κάποιον από τους συναδέλφους σας να σας
συμβουλέψει σχετικά με το θέμα.
ii Θα το συζητήσετε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού
σας με την υπόλοιπη ομάδα.
iii Θα συμπεριφέρεσαι κανονικά χωρίς να το συζητήσεις
περαιτέρω και θα δώσεις το φάκελο αυτό αμέσως στο
αφεντικό σου.
iv Θα ρωτήσεις το αφεντικό σου για το θέμα αυτό.
3. Δουλεύετε ως προσωπική βοηθός σε μια εταιρεία με κύρος. Ένας
αστυνομικός έρχεται και ζητά το διευθυντή σας. Ο διευθυντής την
δεδομένη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική συνάντηση.
Πώς θα αντιδράσετε;
i

Θα πείτε στον αστυνομικό πως ο διευθυντής δεν είναι
διαθέσιμος και θα ρωτήσετε αν θέλει να αφήσει κάποιο
μήνυμα.
ii Θα πείτε στον αστυνομικό να περιμένει μέχρι να
τελειώσει η συνάντηση και θα του προσφέρετε κάτι να
πιει.
iii Θα ενημερώσετε αμέσως τον διευθυντή.
iv Θα τους πείτε ότι ο διευθυντής δεν είναι διαθέσιμος και
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v

Η άσκηση συνοδεύεται από
Λύση άσκησης

θα του ζητήσετε να φύγει.
Θα πείτε στον αστυνομικό πως ο διευθυντής σας δεν είναι
διαθέσιμος και εαν θέλει μπορεί να αφήσει κάποιο
μήνυμα. Την ίδια ώρα θα ενημερώσετε αμέσως τον
διευθυντή σας.

Μέρος A:
π.χ.
Τρεις Εσωτερικοί Πελάτες:
 Η υπάλληλος υποδοχής
 Η καθαρίστρια της εταιρείας
 Ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Τρεις διαφορετικές δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων:
π.χ.
 Εκδήλωση Χριστουγέννων
 Κάρτα γενεθλίων και λουλούδια
 Πάρτι γενεθλίων
 Μικρή έκπληξη
 Επίσκεψη στην περίπτωση νεογέννητου μωρού

1. Μέρος B:

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 1: Ορθή απάντηση: iv
Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 2: Ορθή απάντηση : iii
Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 3: Ορθή απάντηση : v
Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

-
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