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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2.4 ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.4.1 Χρήση δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας για την παραγωγή
διαφόρων επαγγελματικών εγγράφων
LO015: Να είναι σε θέση να επικοινωνούν γραπτώς σε επίπεδο
κατάλληλο για επιχειρήσεις (χρήση επαγγελματικής ορολογίας,
αποφυγή αργκό κ.ά.).
Κατάλληλη γραφή
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση να:
 Επικοινωνούν γραπτώς σε επίπεδο κατάλληλο για την
επιχείρηση.
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)
Διαγωνισμός
Ομαδική συζήτηση
Μελέτη περίπτωσης
Δημιουργική ομαδική εργασία
Δίνεται στους συμμετέχοντες ένα γραπτό κείμενο. Πρέπει να
συζητήσουν για ζητήματα όπως τα ακόλουθα:
1. Γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη
2. Δομή
3. Τόνο
4. Επισημότητα/Ανεπισημότητα
5. Διευκρίνηση σημείων κλειδιών
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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.

Η άσκηση συνοδεύεται από

Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

6. Διευκρίνηση της παρουσίασης
1. Μια ‘ακατάλληλη’ επιστολή ενδιαφέροντος για τους
συμμετέχοντες.
2. Μια κατάλληλη επιστολή ενδιαφέροντος
για τον
εκπαιδευτή.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να:
 Μορφοποιήσουν το κείμενο
 Ελέγξουν την ορθογραφία
 Ελέγξουν τον τόνο
 Ελέγξουν την γραμματική, κτλ.
Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο έγγραφο ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Το έγγραφο πρέπει να περιέχει
διαφορετικούς τύπους λαθών συμπεριλαμβανομένων λαθών
μορφοποίησης.
Ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι το πιο κάτω κείμενο πρέπει να
μορφοποιηθεί σε επαγγελματική μορφή. (π.χ. σημεία, παραγράφοι,
γραμματικός έλεγχος, κτλ.).
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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.

Επισυνάψεις στα Μεθοδολογικά Εργαλεία

Γραπτή άσκηση
1. Μια ακατάλληλη επιστολή ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες
Γεια σας Κε./Κα.;,
Τι κάνετε;
Είδα χθες την διαφήμιση της εταιρείας Χ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κολεγίου της Νέας Υόρκης
και θέλω να ξέρω την πιθανότητα για άνοιγμα θέσεων. Μου αρέσει να έχω καριέρα στην διεύθυνση
λιανικής και θέλω να μετακομίσω στην Νέα Υόρκη. Θα μου άρεσε να μάθω για το κολέγιο και την
ευκαιρία για διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σχετικά με την εκπαίδευσή μου έχω: 1. Πτυχίο στην
Επιστήμη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Μεταπτυχιακό στο Marketing, 3. Πιστοποίηση για παρακολούθηση
στη διαχείριση έργων. Επιπρόσθετα, και έχω εμπειρία στις πωλήσεις σαν συνέταιρος πωλήσεων. Και,
ολοκλήρωσα δυο ειδικότητες στην διοίκηση πωλήσεων.
Το σιβί μου, έχει επιπρόσθετες πληροφορίες για την εμπειρία και τις ικανότητές μου. Θα εκτιμούσα την
ευκαιρία να συζητήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί σου και να μου δώσεις περισσότερες
πληροφορίες για την υποφητιότητά μου. Μπορείτε να με βρείτε στο 555-555-5555.
Φιλικά.

Αντρέας
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2. Κατάλληλη επιστολή ενδιαφέροντος για τον εκπαιδευτή
Αγαπητέ κε. Γουίλσον,
Αναφέρομαι στα εκπαιδευτικά προγράμματα διοίκησης τα οποία παρουσιάσθηκαν στο κολέγιο College
Graduate Magazine και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την πιθανότητα εγγραφής μου.
Ενδιαφέρομαι για καριέρα στην Λιανική Διοίκηση και προγραμματίζω να μετακινηθώ στην περιοχή της
Νέας Υόρκης στο εγγύς μέλλον. Θα με ενδιέφερε να μάθω περισσότερα για το κολέγιο και τα διαθέσιμα
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Αναφορικά με την ακαδημαϊκή μου εκπαίδευση:
1. Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων,
2. Μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ και
3. Πιστοποίηση στη διαχείριση έργων.
Επιπρόσθετα, είχα εμπειρία ως Συνεργάτης Πωλήσεων και ολοκλήρωσα δυο ειδικότητες
προσανατολισμένες στην διοίκηση λιανικής.
Το βιογραφικό μου σημείωμα, το οποίο επισυνάπτεται, περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για την
εμπειρία και τις ικανότητές μου. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν συζητούσα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μαζί σας και να μου παρέχετε περισσότερες πληροφορίες για την υποψηφιότητά μου. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μου οποιαδήποτε ώρα στο κινητό μου τηλέφωνο, 555-555-5555.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την κατανόησή σας. Αναμένω με ανυπομονησία να επικοινωνήσω
μαζί σας για αυτή την υπέροχη ευκαιρία.
Με εκτίμηση,
Ανδρέας Ανδρέου
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