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Ατομική ή ομαδική άσκηση
Είδος μεθοδολογικού
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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
LO011: Να είναι σε θέση να ανακαλέσει τις βασικές αρχές καλών
σχέσεων με τους πελάτες και άλλους εξωτερικούς φορείς,
επιδεικνύοντας ικανότητα στην εφαρμογή των αρχών αυτών με
σαφή και αποτελεσματικό τρόπο. Να είναι σε θέση να υλοποιεί
δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για να βελτιώσει τις
εργασιακές
σχέσεις,
επιδεικνύοντας
γνώση
γενεθλίων,
ονομαστικών εορτών και άλλων ειδικών περιστάσεων.
Εντοπίστε διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Διατηρείτε
καλές σχέσεις με διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες
θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίσουν τους εξωτερικούς πελάτες.
2. Περιγράψουν διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων δημοσίων
σχέσεων για κάθε ένα από τους εξωτερικούς πελάτες.
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 σχηματίζουν δύο ομάδες και τους δίνεται η πιο
κάτω άσκηση:
ΜΕΡΟΣ A
1. Δουλεύετε ως προσωπική βοηθός σε ένα οργανισμό.
Εντοπίστε ορισμένους εξωτερικούς πελάτες.
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Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
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Η άσκηση συνοδεύεται από

Λύση άσκησης

2. Τώρα περιγράψτε μερικές δραστηριότητες δημοσίων
σχέσεων που θα χρησιμοποιούσατε για κάθε ένα από
αυτούς.
ΜΕΡΟΣ B
1. Δώστε σε κάθε ομάδα τέσσερα (4) διαφορετικά είδη
επιστολών καθώς και μια σειρά από ευχές γενεθλίων. Πρέπει
να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
i H επιστολή απευθύνεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό
ενδιαφερόμενο μέρος;
ii Ο τόνος της επιστολής βοηθά στην διατήρηση
θετικών σχέσεων;
1. Επιστολή 1
2. Επιστολή 2
3. Επιστολή 3
4. Επιστολή 4
5. Ευχές γενεθλίων
Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη
σημαντικότητα της ανάπτυξης και διατήρησης καλών εργασιακών
σχέσεων, τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς πελάτες.
ΜΕΡΟΣ A
1. Δουλεύετε ως προσωπική βοηθός σε ένα οργανισμό.
Εντοπίστε ορισμένους εξωτερικούς πελάτες.
Εξωτερικοί πελάτες/ ενδιαφερόμενα μέρη:
π.χ.
Ένας πελάτης που αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες από την εταιρεία
σας
 Μια εταιρία συμβουλευτικής εξωτερικής ανάθεσης
 Η Κυβέρνηση
 Οι προμηθευτές είναι επίσης εξωτερικοί φορείς.
2. Τώρα περιγράψτε διαφορετικές δραστηριότητες δημοσίων
σχέσεων που θα χρησιμοποιούσατε για κάθε έναν από
αυτούς.
Για παράδειγμα:
 Εκδηλώσεις, π.χ. δείπνο για συνεργάτες
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Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Χριστουγεννιάτικες κάρτες
Οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων για την προώθηση αξιών
ή θεμάτων για τα οποία οι φορείς ενδιαφέρονται, όπως
κοινωνική εταιρική ευθύνη

ΜΕΡΟΣ B
 Επιστολή 1
Μια επιστολή παραπόνου από έναν πελάτη. Προσέξτε ότι ο τόνος
βοηθά στη διατήρηση καλών σχέσεων, ακόμη και στην περίπτωση
ενός παραπόνου.
 Επιστολή 2
Πιθανόν είναι κάποια επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων,
όπου η καθυστέρηση ενός τμήματος οδήγησε στο να χαθεί μια
προθεσμία. Ο τόνος βοηθά στη διατήρηση μιας καλής σχέσης.
 Επιστολή 3
Μπορεί να αφορά είτε εσωτερικούς ή εξωτερικούς ενδιαφερόμενους
φορείς. Είναι μια κάρτα διακοπών.
 Επιστολή 4
Είναι πιθανόν μια εσωτερική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών
τμημάτων. Ο τόνος καταστρέφει οποιαδήποτε μορφή θετικής
σχέσης.
 Ευχές γενεθλίων
Αυτές με πλάγιους χαρακτήρες είναι ανεπίσημες και δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για εξωτερικούς φορείς. Eπίσης, πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς πελάτες με τους οποίους η
σχέση είναι πολύ στενή.
-
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Επισυνάψεις στα Μεθοδολογικά Εργαλεία

Προσομοίωση
1. Επιστολή 1
Αγαπητέ κε. Νικολάου,
Δυστυχώς το εσωκλειόμενο βίντεο δεν λειτουργεί. Είναι το τρίτο το οποίο επιστρέφω αυτό το μήνα
(δείτε την εσωκλειόμενη αλληλογραφία).
Το αγόρασα από τα καταστήματα ABΓ στη Νεάπολη, Λεμεσού την 1η Σεπτεμβρίου 2011.
Ήμουν προσεκτική να ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες χρήσης.
Εκτός από τα άλλα δύο προϊόντα που επέστρεψα πρόσφατα, πάντα έβρισκα τα προϊόντα σας
εξαιρετικά.
Θα ήμουν ευγνώμον εαν μπορούσατε να μου στείλετε ένα προϊόν σε αντικατάσταση αυτού και όπως
μου επιστρέψετε τα χρήματα για τα ταχυδρομικά τέλη.
Πραγματικά εκτιμώ την βοήθεια σας.
Με εκτίμηση,
Κυριάκου (Κα.)

2. Επιστολή 2
Αγαπητέ Σταύρο,
Πρώτα θα ήθελα να απολογηθώ για την ταλαιπωρία που δημιουργήθηκε από την αδυναμία μας.
Εμείς φροντίζουμε να διασφαλίσουμε ότι σημαντικά θέματα όπως αυτό διεκπεραιώνονται ορθά, αλλά
λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν προλάβαμε την προθεσμία.
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Θα επικοινωνήσω σύντομα μαζί σας για να βεβαιωθώ ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.
Παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μου εαν υπάρχει κάτι άλλο που σε ανησυχεί.
Φιλικά,
Γιώργος Γεωργίου.

3. Επιστολή 3

Ευτυχισμένες Διακοπές !

Ευχές,
MMC ΛΤΔ

4. Επιστολή 4

Σταύρο

Ευχαριστώ πολύ που είσαι τόσο αντιεπαγγελματίας. Χάρη σε σένα και στην ονειρική σου ομάδα,
καταφέραμε να χάσουμε την προθεσμία.
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5. Ευχές γενεθλίων


Χαρούμενα Γενέθλια!
Με ειλικρινείς ευχές
ότι η ερχόμενη χρονιά θα
είναι γεμάτη Υγεία, Ευτυχία
και ό, τι καλύτερο για εσένα.



Χαρούμενα Γενέθλια…Ας πάμε έξω για μια μπύρα



Ελπίζοντας ότι τα Γενέθλια σας
θα είναι ένα γεγονός για να θυμάστε!



«Φίλε, απλά ήθελα να σου γράψω κάποιες ευχές γενεθλίων στον τοίχο σου, χαρούμενα
γενέθλια είσαι ο καλύτερος»



Χαρούμενα Γενέθλια…μείνε κουλ



Καλύτερες ευχές
στα Γενέθλια σου
και σε όλη την επόμενη χρονιά.



Ελπίζω να έχεις
Χαρούμενα Γενέθλια και μακάρι
ο χρόνος που έρχεται να σου φέρει
Καλή Υγεία
Ευτυχία και Ευημερία!

6|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.

