Αριθμός μεθοδολογικού
Εργαλείου
Κώδικας και Τίτλος Τομέα
Εργασίας
Κώδικας και Τίτλος ενότητας
Αριθμός και Τίτλος μαθησιακού
αποτελέσματος

Tίτλος μεθοδολογικού
εργαλείου
Στόχος μεθοδολογικού
εργαλείου

Ατομική ή ομαδική άσκηση
Tύπος μεθοδολογικού
εργαλείου

Περιγραφή της άσκησης

EUPA_LO_028_M_031
2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
2.7.3 Χρήση ημερολογιακών συστημάτων για επιχειρηματικούς
σκοπούς ρουτίνας
LO028: Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ημερολογιακά
συστήματα για το χειρισμό αιτημάτων από άλλους για νέες ή
τροποποιημένες ημερολογιακές καταχωρήσεις, ούτως ώστε να
παρέχει ουσιαστική επιχειρησιακή στήριξη
Παρακαλώ βοηθήστε την Μαίρη
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης περίπτωσης οι
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν πως να χειρίζονται αιτήματα από άλλους και
να οργανώνουν τα ημερολογιακά συστήματα
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
Δίνεται στους συμμετέχοντες μια μελέτη περίπτωσης και ζητείται να
βοηθήσουν την Μαίρη να ανταπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη
κατάσταση.
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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 συνοδέυεται από
Λύση άσκησης

Άλλα σχόλια για τον
εκπαιδευτή

Οι ομάδες πρέπει να διαβάσουν την μελέτη περίπτωσης και να την
συζητήσουν. Μετά κάθε ομάδα πρέπει να προετοιμάσει μια λίστα
από εισηγήσεις για την Μαίρη και να τις παρουσιάσουν στην τάξη.
1. Μελέτη περίπτωσης: Παρακαλώ βοηθήστε την Μαίρη
Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιδείξουν προσοχή στα ακόλουθα:
 Αναγνώριση της ανάγκης να αφήσει κάποιο χρόνο κατά τη
διάρκεια της ημέρας για επείγοντα θέματα που μπορεί να
προκύψουν
 Ευελιξία για επαναπρογραμματισμό εαν προκύψουν
επείγοντα ζητήματα
 Σε αυτή την μελέτη περίπτωσης, είναι καλύτερα πιθανός ο
επαναπρογραμματισμός των δύο συναντήσεων με τους
προμηθευτές, παρά η ακύρωση του εργαστηρίου το οποίο
λαμβάνει χώρα μόνο μια φορά κάθε δυο χρόνια.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιδείξουν την κατανόησή τους στον
χειρισμό επείγοντων έναντι σημαντικών ζητημάτων. Πρέπει επίσης
να επιδείξουν ότι είναι ρεαλιστές ως προς το ότι δεν είναι εφικτό να
προστεθούν οι δραστηριότητες που χρειάζονται μέσα στη μέρα
(νοουμένου ότι η Μαίρη πρέπει επίσης να παραστεί στο δείπνο) και
επομένως ο επαναπρογραμματισμός είναι αναγκαίος για την
διευκόλυνση επείγοντων και σημαντικών ζητημάτων.
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Επισυνάψεις στα Μεθοδολογικά Εργαλεία

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
2. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΙΡΗ
Η Μαίρη είναι η προσωπική βοηθός του κου. Τόμπσον τα τελευταία πέντε χρόνια. Δουλεύοντας σε μια
εταιρεία 204 υπαλλήλων, η Μαίρη είναι για τον κο. Τόμπσον το πιο σημαντικό άτομο στην εταιρεία.
Διοικεί το γραφείο του.
Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 7 Μαρτίου και η Μαίρη έχει το ακόλουθο ημερήσιο πρόγραμμα (ημερολόγιο
και λίστα με εργασίες)
09:00-10:00

Ενημέρωση από τον κο. Τόμπσον σχετικά με το συνέδριο (συζήτηση στις
λεπτομέρειες)1

11:00-11:30

Συνάντηση με ένα καινούριο προμηθευτή για το νέο σύστημα διαχείρισης αρχείων2

1. Tο συνέδριο είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία οργανώνεται από την
εταιρεία κάθε χρόνο. Είναι ένα διεθνές γεγονός. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 3
Ιουλίου. Η Μαίρη έχει την κύρια ευθύνη για αυτή την εκδήλωση. Σήμερα θα
οριστικοποιήσουν την λίστα των ομιλητών και θα πάρουν ορισμένες αποφάσεις για τη
διάταξη της πρόσκλησης. Ο χώρος επίσης θα επιβεβαιωθεί.
2. Η συνάντηση αιτήθηκε από τον προμηθευτή. Θέλει να παρουσιάσει στην Μαίρη ένα
καινούριο τύπο συστήματος διαχείρισης αρχείων. Παρόλο που δεν είναι στα άμεσα
μελλοντικά σχέδια της εταιρείας η αλλαγή του συστήματος διαχείρισης αρχείων, η
Μαίρη θεώρησε ότι θα ήταν καλή ιδέα να το έχει στα υπόψην. Επιπλέον ο
προμηθευτής ήταν πολύ ανυπόμονος για να πάρει αυτό το ραντεβού.
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13:00-13:30
14:00-16:00

Συνάντηση με ένα προϋπάρχοντα προμηθευτή για την συζήτηση ενός θέματος για την
ποιότητα ορισμένων προμηθειών του
Παρεύρεση σε εργαστήριο για ανώτατες γραμματείς και προσωπικές βοηθούς3

Λίστα εργασιών




Ετοιμασία των προσκλήσεων για το συνέδριο. Αυτό μπορεί να γίνει αφού ολοκληρωθεί η
συνάντηση με τον κο. Τόμπσον και παρθούν αποφάσεις (Eκτιμώμενη διάρκεια της
δραστηριότητας: 2 ώρες)
Τελικοποίηση της αίθουσας για το συνέδριο και να σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα για την
επιβεβαιωμένη κράτηση (Eκτιμώμενη διάρκεια της δραστηριότητας: 2 ώρες)

Η Μαίρη έφτασε στο γραφείο στις 7:45 όπως συνηθίζει (15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα εργασίας της).
Ετοίμασε τον καφέ της και επανεξέτασε το ημερολόγιο και την λίστα εργασιών της.
Άρχισε να χειρίζεται την αλληλογραφία και μετά προετοίμασε τον εαυτό της για την συνάντηση με τον
κο. Τόμπσον.
Χρειάστηκε να:


Πάρει στην συνάντηση όλες τις προσφορές για τις αίθουσες για να τελικοποιήσει την απόφαση
σχετικά με την αίθουσα.

3. Αυτό το εργαστήριο οργανώνεται από τον επικεφαλή στην οργάνωση εκδηλώσεων για
προσωπικές βοηθούς. Οργανώνεται μόνο μια φορά κάθε δύο χρόνια και χειρίζεται
πάντοτε πολύ συγκεκριμένα και ανεπτυγμένα ζητήματα απαραίτητα για τις προσωπικές
βοηθούς. Αυτή τη χρονιά το θέμα είναι η διοίκηση εκδηλώσεων για προσωπικές
βοηθούς.
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Πάρει στην συνάντηση δείγματα της πρόσκλησης ούτως ώστε να τελικοποιηθεί η απόφαση για
την πρόσκληση.

Στις 08:30 ο κος. Τόμπσον φθάνει στο γραφείο και στις 9 έχουν την προγραμματισμένη συνάντηση και
όλες οι απαραίτητες αποφάσεις οριστικοποιούνται. Η Μαίρη επιστρέφει στο γραφείο της για να
αρχίσει να δουλεύει τις εργασίες της πριν την επόμενη συνάντηση.
Tο τηλέφωνο κτυπά για να αλλάξει τη μέρα της ολοκληρωτικά. Προωθεί το τηλέφωνο στον κο. Τόμπσον
και πληροφορούνται ότι ένας από τους κύριους συνεργάτες τους, ο κύριος Πέρρυ καταφθάνει στην
Κύπρο απρόσμενα, απόψε για κάτι επείγον και θέλει να αρπάξει την ευκαιρία για να συζητήσει ένα νέο
συμβόλαιο με τον κο. Τόμπσον. Είχαν παραλάβει την πρόταση δέκα ημέρες πριν αλλά δεν είχαν τον
χρόνο να την κοιτάξουν...
Ο κος. Τόμπσον την καλεί αμέσως στο γραφείο του. Καταλαβαίνει ότι είναι αγχωμένος.
Η Μαίρη πρέπει να κάνει όλες τις διευθετήσεις (εξαιρουμένης της πτήσης – αυτός την έχει ήδη
τακτοποιήσει).
Πιο συγκεκριμένα:





Πρέπει να κλείσει την διαμονή
Πρέπει να κλείσει ένα ταξί για να τον πάρει στο ξενοδοχείο
Πρέπει να κάνει τις διευθετήσεις για το δείπνο απόψε και επίσης να συμμετάσχει στο δείπνο
Πρέπει να ακυρώσει όλα τα ραντεβού της επόμενης ημέρας για τον κο. Τόμπσον αφού θα
πρέπει να περάσει όλη την ημέρα του με τον κο. Πέρρυ

Η Μαίρη πανικοβάλλεται. Έχει τρεις ακόμα συναντήσεις μέσα στην ημέρα και πολλές ανεκπλήρωτες
εργασίες. Φαίνεται ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να ολοκληρώσει την εργασία της.

Τι εισηγείστε ότι πρέπει να κάνει;
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